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LATAR BELAKANG

G

agasan 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 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 Makasar tahun 2005.
Berbekal epistemologi keilmuan Islam nondikotomis, UIN meluaskan mandatnya (wider mandate),
dengan tidak hanya mengembangkan Ilmu Agama Islam (Islamic Studies) tetapi juga 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”.
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
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adalah 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 ini merupakan buku kedua dari tiga seri buku yang diterbitkan
oleh KK-WMI. Buku ini berisi sejumlah kebijakan dan panduan praktis penerapan Wahyu Memandu
Ilmu di UIN SGD Bandung.
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“Mereka yang hanya belajar sains Barat Modern (positivistik) dan
tidak mengetahui perkembangan sains Barat postmodern serta kurang
memahami dialektika sejarah keilmuan Islam klasik, juga tidak
mengalami proses kelahiran WMI, akan dengan mudah menyangka bahwa
orang yang setuju dengan WMI telah terjebak pada konkordisme yang
simplistis. WMI tidak akan lebih dari sekadar upaya menempelkan dan
memperlakukan dalil-dalil sebagai sesuatu yang given sehingga dapat
dengan bebas menghakimi sains sebagai Islami atau tidak”.
Irawan, 2016
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SISTEMATIKA

Buku ini berisi:
Bagian I 		

– Pernyataan Kebijakan

Bagian II

– Pedoman

Bagian I terdiri atas (9) Sembilan pernyataan kebijakan utama tentang WMI di UIN SGD Bandung.
Bagian II berisi pedoman umum penerapan WMI bagi warga UIN SGD Bandung dalam mengimplementasikan
visi dan misi WMI melalui berbagai cara dan strategi baik di bidang akademik maupun non akademik.
Dalam menyusun buku ini, prinsip-prinsip berikut menjadi petimbangan:
1.

Buku ini harus menjadi dasar konstitusional universitas

2.

Isi buku ini harus terhubung dengan aspirasi dan pesan masa lalu (tradisi baik), sesuai dengan
tuntutan zaman sekarang dan masa depan demi terciptanya konsisttensi dan upaya keberlanjutan
merealisasikan visi dan misi WMI

3.

Buku ini harus mudah dimengerti agar semua warga UIN SGD Bandung memungkinkan untuk
memahami secara utuh dan mengimplementasikan misinya

4.

Pedoman harus menjangkau secara luas pelbagai unsur dan cukup fleksibel untuk diterapkan dalam
pelbagai level sesuai dengan tujuan WMI.
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GAMBARAN UMUM

H

erman Soewardi pernah mengajukan tesis bahwa kebudayaan Barat itu “keblinger”, “serakah”,
“porno”, “tak mengenal belas kasihan” dan “tidak bermoral”. Ilmu Barat yang ke luar dari
rahim kebudayaan yang tidak bermoral tidak bisa dikatakan “netral”. Pastinya, ilmu tersebut
“tidak bermoral” juga. Kecuali tidak bermoral ilmu tersebut menyudutkan Tuhan ke tempat yang sama
sekali tidak berarti dalam hidup manusia, bahkan banyak dari mereka yang ateis. Rasionalitas Barat pun
“picisan” atau “kuda delman” sehingga melahirkan “saintisme” yang memutlakan kebenaran sains di
atas agama. Sebaliknya, kebudayaan Islam yang dibangun Rasul Muhammad SAW pada abad ke VII M
itu normatif, dilandasi oleh iman dan taqwa. Maka kebudayaan Islam selain bermoral juga bertuhan.
Herman Soewardi kemudian menyimpulkan bahwa untuk “melawan” sains Barat perlu diciptakan
epistemologi sains baru yang didasarkan pada ketentuan normatif Allah, atau prinsip-prinsip nash alQur’an dan as-Sunnah. Epistemologi-normatif tersebut, beliau ekspresikan dalam ungkapan “Naqliah
Memandu Aaqliyah” (Soewardi, 2004). Kecenderungan normatif ini dikritisi oleh Ahmad Tafsir, Juhaya
S. Praja dan Fatah Natsir. Ahmad Tafsir memperjelas posisi epistemologis “naqliyah memandu aqliyah”
dengan menggantinya menjadi “’ulum al Dīn memandu ‘ulum al Dunyā”. Juhaya S Praja menambahkan
bahwa ilmu harus dapat memperluas hipotesisnya terhadap kemungkinan hadirnya Tuhan dan nilai-nilai
ketuhanan. Ilmu yang berketuhanan tersebut, ia rumuskan dalam konsep “Sains Tauhidullah”. Nanat
Fatah Natsir pun menafsirkan bahwa kebudayaan Islam yang dimaksud Herman Soewardi itu merujuk
pada masa Rasul dan Sahabat serta kebudayaan Islam klasik (abad 8-12 M). Kebudayaan Barat adalah
kebudayaan modern (abad 16-19 M).
Tahun 2005-an, Fatah Natsir merumuskan konsep “naqliyah” dan “aqliyah” dengan menyandarkan
kepada Sang Pewujud Wahyu yaitu Allah swt. Sementara, wujud wahyu adalah al qur’an (quraniyyah)
dan alam semesta (kauniyyah). Sejak saat itu, Fatah Natsir dalam pelbagai pidatonya sebagai rektor UIN
Sunan Gunung Djati Bandung, sering menyebut “Wahyu Memandu Ilmu” (WMI) daripada “Naqliyah
Memandu Aqliyah” (NMA). WMI kemudian banyak disebut, didiskusikan, didebat dan dikritisi oleh
sivitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung sendiri.
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Pertanyaan yang sering muncul diantaranya; Bagaimana mungkin dalil naqli yang dalam beberapa
proses penyusunan mushaf dan penafsirannya masih memerlukan peran akal, harus selalu lebih superior
dibanding dengan dalil aqli yang sama-sama bersumber dari Allah swt? Atau; Bagaimana mungkin “wahyu”
yang “abstrak”, “ghaib” dan “absolut” itu dapat menjadi “pemandu” bagi ilmu yang kongkret dan empiris?
Bukankah ini simplistis (terlalu menyederhanakan persoalan) dan Konkordis (ayatisasi ilmu)?
Agar persoalan yang sama tidak muncul berulang-ulang dan makna historis, ideologis, teologis, etis
dan epistemologis WMI terungkap secara komprehensif, koheren dan koresponden, maka ditetapkan
ada empat pendekatan untuk memahami WMI. Keempat pendekatan tersebut yaitu: 1) metaforis; 2)
filosofis; 3) piramida sufistik’ dan 4) saintifik.

1. 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).
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.
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”.

Gambar 1 Metafora Roda Wahyu Memandu Ilmu
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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
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 dapat diperluas menjadi:
Tabel 1 Spirit Utama WMI
BENTUK DASAR

VARIASI PROSES

A

1

Wahyu
Memandu

2

Ilmu

3
Memandu
Ilmu

Ilmu

Dipandu

B

Wahyu memancarkan Ilmu
Ilmu dipancarkan wahyu
Wahyu menginspirasi Ilmu
Ilmu diinspirasi wahyu
Wahyu menopang akal, indra
dan intuisi ilmuwan
Akal, indera dan intuisi
ilmuwan ditopang wahyu

Wahyu

4

Wa hy u m e n ge n d a l i ka n
ilmuwan
Ilmuwan dikendalikan wahyu

PERLUASAN MAKNA
Iman menjiwai ilmu; Ilmu harus dijiwai iman
dan akidah tauhid
Ayat Quraniyyah dan Kauniyyah sumber ilmu;
Ilmu bersumber pada Ayat Quraniyyah dan
Kauniyyah
Allah menciptakan akal, indera & intuisi
ilmuwan dan sebaliknya akal, indera & intuisi
diciptakan oleh Allah swt.

Akhlak Karimah membingkai perilaku ilmuwan
sehingga temuannya bermanfaat untuk
kehidupan, sebagai amal shaleh dan sebaliknya.

Bentuk dasar spirit WMI adalah “memandu” yang beranalogi dengan gaya sentrifugal dan sentripetal
dalam metafora roda. Relasi “memandu” sebanding dengan gaya sentrifugal, efek gerak semu yang
ditimbulkan oleh hub sebagai pusat putaran, yang sifat geraknya menjauhi pusat putaran. Jadi, pelaku
utamanya adalah hub yaitu “wahyu” dan/atau “Sang Pemilik Wahyu” atau Allah swt., sebagai pusat
putaran (bentuk dasar “A”). Sedangkan relasi “dipandu” sebanding dengan gaya sentripetal yaitu efek gerak
melingkar yang menuju pusat putaran. Tujuan dari efek gerak melingkar adalah hub juga, sebagai pusat
putaran yaitu “wahyu”, bukan ilmu atau “ban”. Gaya sentripetal memiliki efek terbalik atau berlawanan
arah. Berarti efek terbalik dari kalimat aktif “Wahyu Memandu Ilmu” adalah kalimat pasif “ilmu dipandu
wahyu” (bentuk dasar “B”), bukan ilmu memandu wahyu.
Dengan metafora roda, UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah memiliki kerangka yang fleksibel
dan khas untuk membangun paradigma keilmuan nondikotomis-nya sendiri, di samping “integrasi”,
“interkoneksi” dan “pohon ilmu”. Agar fondasi WMI lebih konsisten dan ajeg, diperlukan penjelasan
yang lebih filosofis khususnya pada variasi proses dan perluasan makna.

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, epistemologi
dan aksiologi. Maka secara filosofis isi WMI terbagi ke dalam tiga bagian besar yaitu bagian; 1) ontologisWMI; 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
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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 ini:

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 alQur’an yang berbentuk mushaf dan al Kaun (alam semesta) maka “wahyu” dalam pengertian ini bersifat
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 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 non agama 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-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.
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Secara aksiologis, hasil dari sains tauhidullah itu ilmuwan menjadi ber-iman sedangkan hasil 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 yaitu “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.

Gambar 3 Makna Filosofis Wahyu Memandu Ilmu

1. 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 almitsal, di atasnya terdapat (ruhani) alam al-jabarut. Jadi, hal utama dari pandangan dunia sufistik adalah
tauhid; sebagai sumber, penyebab, penyerta proses dan tempat kembali. Dari kepercayaan tentang Tuhan
ini muncul hirarki realitas yang juga akan berujung pada sebab immaterial dari segala yang terjadi dalam
semesta alam fisik, yakni Tuhan itu sendiri.
Hirarki 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. Sedangkan piramida terbalik adalah piramida yang menggambarkan massa gabungan dari produsenprodusennya yang lebih kecil dari massa gabungan dari konsumennya. Contoh dari piramida ini yaitu
ekosistem perairan/piramida ekosistem akuatik.
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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.

Gambar 4 Model Paradigmatis Piramida WMI

Hirarki pertama piramida sufistik WMI; Ada Yang Satu yang matbu’ dan ada realitas segala sesuatu
yang tabi’. Hirarki 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 dicerap oleh akal, dan dzauq. Dunia tasawuf memiliki konsepsi kemenurunan (tanazzul)
Wujud Absolut menjadi segala realitas melalui tahapan-tahapan tertentu secara hirarkikal.
Hirarki 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 sekedar 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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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 maknanya, bukan semata-mata dieksplanasi
berdasarkan relasi hubungan antar benda-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.

2. 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.

Rumpun Ilmu

Terapan

Formal

Alam

Sosial

Humaniora

Agama

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 dll) sebagai pelengkap; ITB (Institut Teknologi Bandung), corekeilmuannya adalah teknologi (rumpun ilmu terapan) sementara ilmu-ilmu lain sebagai penyeimbang
seperti Seni Rupa 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 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”.
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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 5 Teori Pendulum

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 non agama Islam) akan terjadi berulang secara periodik, dengan
kata lain beban pada ayunan di atas melakukan gerak harmonik sederhana dibawah 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 yaitu:

Gambar 6 Gerak Pendulum Pengembangan Ilmu-ilmu Berbasis WMI
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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 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 (Fisika Islam, Kimia Islam dst) 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 7-12 M; sambil
dilakukan uji ulang secara ilmiah berdasarkan temuan-temuan ilmiah kontemporer; metode yang
digunakan adalah metode ilmiah).
Tabel 2 Proses Rekayasa Epistemologi Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu
Rekayasa Epistemologi WMI

Islamic
sciences

Hukum Pidana Islam
Hukum Keluarga Islami

•ilmu
Qurdis
•ilmu
akidah‐
akhlak
•Ilmu Fiqih

Ilmu Sosial
& Politik Islam

Studi Masyarakat Islam
Sosio-ekonomi Islam
Komunikasi Islam

Filsafat Islam

Non
Islamic
Sciences

Spesialisasi/Spesifikisasi
Hukum Pranata Islam

Hukum Islam

u
dis
u
ah‐
ak
u Fiqih

n
mic
ces

Bidang Ilmu Baru

•IPA
•IPS
•IPB

Islamic
Sciences

NonPsikologi Islam
Islamic
Sciences

Ilmu Pendidikan Islam

Politik Islam
Sains Tauhidullah
Tasawuf Psikoterapi
Psikologi Pendidikan Islam
Psikologi Klinis Islami
Pendidikan Matematika Islam
Manajemen Pendidikan Islam
Kurikulum Pendidikan Islam

•IPA
•IPS
•IPB

Non
Islamic
Sciences

Islamic
Sciences

Sosiologi Pendidikan Islam
Ekonomi Syariah/Islam
Sains Islam

Manajemen Islami
Administrasi Islami
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 3 Bidang Ilmu Baru yang Berbasis Spirit Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu dan spesifikasinya
Bidang Ilmu Baru
Hukum Islam

Spesialisasi/Spesifikisasi
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
Psikologi Islam

Sains Tauhidullah
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
Kimia Islam/Alchemy

Sains Islam

Theo-Technology
Ilmu Hayat/Biologi Islam

Kebudayaan Islam

Linguistik Islam
Sastra Arab/Islam

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

Gambar 7 Hirarki Bidang Ilmu Berbasis Wahyu Memandu Ilmu
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Berdasarkan karakteristik keilmuan wahyu memandu ilmu maka metode penelitian yang 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 bermacammacam, dalam hal ini ilmu-ilmu non keagamaan 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 menggunakan berbagai
sudut pandang dan banyak ilmu yang relevan.

Gambar 8 Karakteristik Penelitian Ilmu-ilmu Berbasis Wahyu Memandu Ilmu
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KETENTUAN-KETENTUAN KONSTITUSIONAL

P

eraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005, khususnya Pasal 3 ayat (2)
merupakan dokumen resmi pertama yang menetapkan dasar dan pembenaran hukum penerapan
kebijakan wahyu memandu ilmu. Pasal tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan
tinggi umum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung semata-mata dilakukan untuk mendukung program
pendidikan tinggi bidang ilmu agama Islam. Kebijakan wahyu memandu ilmu memerlukan sejumlah
konstitusional pendukung lain seperti visi dan misi universitas, keputusan Rektor, ketetapan Senat,
legalitas Konsorsium Keilmuan WMI, buku kebijakan dan pedoman penerapan WMI serta peraturan dan
regulasi lainnya agar upaya pemenuhan kebutuhan peningkatan sumber daya manusia di bidang ilmu
pengetahuan agama Islam (Islamic Sciences) dan pelaksanaan proses pengembangan paradigma keilmuan
nondikotomis terealisasikan dengan baik.
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 non akademis (manajemen). WMI menjadi nilai dasar/inti (core value) kelembagaan 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;
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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 memandu ilmu
untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi;

b.

terwujudnya pengabdian untuk mengembangkan 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 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 ber-īmān, ber-‘ilm dan selalu beramal shaleh (ber-akhlāq); ber-Islam dan ber-ihsan.

Misi di atas dapat diringkas dalam konsep:
a.

keilmuan non dikotomis

b.

menggali dan mengembangkan tradisi sains Islam klasik

c.

internasionalisasi

d.

unggul

e.

kompetitif

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN
Kebijakan Pertama
Wahyu Memandu Ilmu (WMI), sebagai suatu proses pengaktualisasian perintah-perintah Ilahiyyah
dalam membangun insan manusia, merupakan jiwa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung
Djati Bandung yang khas, dan dalam berbagai aspeknya berbeda dengan universitas lain yang sedang
mengembangkan paradigma keilmuan dan pendidikan Islam nondikotomis.

Kebijakan Kedua
WMI adalah fondasi bagi seluruh pilar-pilar strategis UIN SGD Bandung, seperti visi, misi, rencana
strategis dan semua rencana induk pengembangan kampus ke depan. Semua pilar strategis harus mengacu
pada WMI. Kebijakan ini merupakan kebijakan utama, inti dan pokok di UIN SGD Bandung. Semua
regulasi, aturan dan kebijakan di UIN SGD Bandung harus selaras dengan kebijakan ini.

Kebijakan Ketiga
Sebagai sebuah universitas Islam yang sedang menginternasionalisasi diri, UIN SGD Bandung
harus mendorong, mempromosikan, mempropagandakan dan mengimplementasikan visi dan misi
menggali kembali tradisi sains Islam klasik dan memosisikan ilmu-ilmu keislaman sebagai dasar dalam
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mengembangkan ilmu-ilmu lainnya. Kebijakan ini bertujuan menguatkan posisi dan eksistensi keilmuan
dan penyelenggaraan pendidikan Islam dalam membangun peradaban dunia yang diridhai dan dirahmati
oleh Allah swt. sang pencipta alam semesta beserta isinya.

Kebijakan Keempat
WMI adalah konsep yang holistik, komprehensif, generatif (genus), di dalamnya terdapat sejumlah konsep
yang semarga dengannya, memerikan ciri-ciri yang secara keseluruhan koheren, dan berkoresponden
dengan perkara-perkara akademik maupun non akademik yang mendukungnya.

Kebijakan Kelima
WMI harus diimplementasikan dan dimanifestasikan dalam berbagai tataran dan lapisan yang meliputi
dua wilayah aktivitas keuniversitasan yakni akademik dan non akademik, tidak terkecuali termasuk
didalamnya adalah kepemimpinan, struktur dan tata kelola universitas, sistem administrasi kampus,
pengelolaan aset dan keuangan, pengembangan budaya dan lingkungan dan sumber daya manusia,
pengembangan karakter dan kehidupan sivitas akademika, aktivitas kurikuler, kokurikuler dan ekstra
kurikuler serta unit-unit bisnis kampus.

Kebijakan Keenam
WMI adalah suatu proses yang berkelanjutan yang fokus pada penguatan dan pengembangan īman dan
taqwa, ‘ilm dan amal shaleh, sebagai pandangan Islam universal. Wahyu sebagai pemandu proses tersebut
membingkai dan menopang seluruh warga UIN SGD Bandung sebagai sosok pribadi muslim dan ilmuwan
mu’min yang IHSAN (Intelek, Humanis dan Santun) atau husn al-khuluq.

Kebijakan Ketujuh
WMI adalah mazhab keilmuan Islam nondikotomis yang dimiliki oleh UIN SGD Bandung yang dalam hal
tertentu seperti logika dan korespondensinya dengan fakta-fakta dapat berbeda dengan mazhab keilmuan
Islam nondiktotmis lainnya seperti integrasi, interkoneksi, pohon ilmu, menara kembar, prisma dan
konsep lain yang diturunkan dari paradigma keilmuan nondikotmis.

Kebijakan Kedelapan
WMI adalah suatu proses yang bertujuan mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, seni
dan teknologi sebagai sarana untuk mencari, menemukan dan memaknai nilai-nilai ilahiyah (Sains
Tauhidullah). WMI harus berpijak pada mengupayakan pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan
teknologi yang secara epistemologis dipayungi oleh ilmu-ilmu agama Islam (Islamic Studies) yang dibangun
di atas sepuluh pilar (mabādi’ al ‘asyr) dan epistemologi Islam klasik (Abad 7-13) untuk melahirkan
khasanah ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu baru yang karakter objek formal dan materialnya (context
of justification) juga relatif baru.

Kebijakan Kesembilan
KK-WMI adalah lembaga atau unit penanggung jawab sekaligus pelaksana pengembangan WMI yang
bertanggung jawab secara langsung kepada Rektor sebagai pengarah, dengan berpegang pada Statuta
UIN SGD Bandung (PMA No. 14 Tahun 2015) Pasal 70 ayat 1, 2, 3, dan 4; Dalam hal implementasinya,
seluruh warga UIN SGD Bandung memiliki tanggung jawab dan hak yang sama dengan terlebih dahulu
berkoordinasi dengan KK-WMI.
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PEDOMAN
Pedoman ini dikategorisasi menjadi
a.

Pedoman tentang pendefinisian

b.

Pedoman tentang ruang lingkup

c.

Pedoman dalam hubungannya dengan penerapan baik di bidang akademik maupun non akademik

Pedoman Dalam Pendefinisian
Agar pemahaman seluruh warga UIN SGD Bandung terhadap WMI utuh, konsisten dan berkoresponden
dengan fakta-fakta yang dibutuhkan, seluruh warga UIN SGD Bandung harus menguasai empat pendekatan
terhadap WMI yaitu metaforis, filosofis, sufistik dan saintifik. Keempat pendekatan tersebut sedemikian
rupa telah digali, dikembangkan dan dirumuskan kembali oleh Konsorsium Keilmuan Wahyu Memandu
Ilmu (KK-WMI) sebagai unit pelaksana tugas pengembangan WMI. Jika ada usulan penambahan sudut
pandang atau pendekatan, sedemikian rupa harus telah dirumuskan secara bersama-sama antara pihak
pengusul dengan tim KK-WMI dan pimpinan UIN SGD Bandung.

Pedoman dalam Hal Ruang Lingkup
“Wahyu memandu ilmu” (WMI) adalah 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” dst.; “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” dst. 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 VII hingga ke XIII M yang bersifat non dikotomis 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 umat Islam yang bisa
menjanjikan perbaikan dan pencerahan.
Secara umum, spirit keilmuan Islam WMI dibagi ke dalam tiga wilayah utama yaitu:
a.

Kegiatan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi sebagai sarana
untuk mencari, menemukan dan memaknai nilai-nilai ilahiyah. Allah swt menggambarkan Diri-Nya
di alam semesta melalui sains dan oleh karena itu sedemikian rupa sains harus menemukan bahwa
dirinya digambar oleh Allah swt (Sains Tauhidullah). Wilayah ini berada dalam koridor ontologismetafisis. Pendeknya, para ulama dituntut untuk berbicara tentang hubungan Allah swt sebagai Sang
Pencipta dengan dunia tetapi bukan dengan cara-cara seperti yang dikerjakan pada Abad Pertengahan
Barat atau zaman Saintisme-Modern-Abad 19, melainkan dengan cara-cara yang non dikotomis dan
ensiklopedis seperti yang telah dikerjakan oleh para ilmuwan muslim pada masa klasik (Abad ke
7-13 M) dan dideskrispsikan dalam cakrawala keluasan (vastness), kesatuan (unity) dan kecerahan
(lightness) alam semesta yang berosilasi (the oscillating universe) oleh sains postmodern.

b.

Kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang secara epistemologis dipayungi
oleh ilmu-ilmu agama Islam (Islamic Studies) yang dibangun di atas sepuluh pilar (mabādi’ al ‘asyr) dan

26

TRILOGI WAHYU MEMANDU ILMU

epistemologi Islam klasik (Abad 7-13) untuk melahirkan khasanah ilmu pengetahuan atau disiplin
ilmu baru yang karakter objek formal dan materialnya (context of justification) juga relatif baru. Inilah
pendekatan ilmu berdasarkan sejarah ilmu, yang berperan besar dalam mendorong berkembangnya
ilmu-ilmu baru yang lebih berkemajuan.
c.

Kegiatan pemanfaatan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan
para ilmuwan dan komunitasnya yang dibingkai oleh akhlak al karīmah sehingga temuannya (context of
discovery) menjadi rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘ālamīn). Pemanfaatan komunitas berbasis
riset dapat mempercepat proses literasi sains kepada umat Islam Indonesia dan dunia.

Pedoman Penerapan di Bidang Akademik
Dalam mengupayakan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi sebagai
sarana untuk mencari, menemukan dan memaknai nilai-nilai ilahiyah (Sains Tauhidullah), UIN SGD
Bandung melalui KK-WMI dapat bekerja sama dengan individu, lembaga atau instansi lain dalam kerangka
pengembangan komunitas riset yang dapat mempercepat proses literasi sains kepada umat Islam Indonesia
dan dunia (Saintisasi umat Islam).
Dalam hubungannya dengan kebijakan ini UIN SGD Bandung hendaknya segera:
1.

memetakan bidang–bidang ilmu yang relevan dengan spirit keilmuan wahyu memandu ilmu kemudian
mengembangannya menjadi sejumlah disiplin ilmu baru yang bersifat multidisipliner untuk tujuan
penginventarisasian keahlian, spesifikasi dan superspesifikasi ilmu-ilmu agama Islam di masa depan;

2.

mengoptimalkan peran guru besar sebagai pengembang ilmu, penyebar gagasan dan pengkader calon
guru besar baru yang akan meneruskan atau mengembangkan keahliannya;

3.

mencari, mengoleksi, menggali, mengkaji dan meneliti ulang serta merekayasa ulang karya-karya
sains dan teknologi Islam klasik melalui pusat/lembaga penelitian dengan melibatkan perpustakaan
dan laboratorium terpadu dan berkolaborasi dengan peneliti dan lembaga penelitian baik di dalam
maupun di luar negeri;

4.

merancang untuk mendirikan sejumlah fakultas/Jurusan/program studi/konsentrasi baru yang secara
kelembagaan mendukung pengembangan Ilmu dan keahlian yang didasarkan pada spirit wahyu
memandu ilmu. Hal ini bisa diawali oleh Pascasarjana;

5.

mengembangkan lembaga Konsorsium Keilmuan-Wahyu Memandu Ilmu sebagai pusat unggulan
penelitian dan akademik yang terkemuka di ASEAN pada tahun 2025 dan berpusat di UIN Sunan
Gunung Djati Bandung;

6.

menyusun pedoman perkuliahan untuk mata kuliah umum ke-universitas-an, baik ilmu-ilmu
keagamaan Islam maupun nonkeagamaan Islam;

7.

menjalin kerja sama dengan pemerintah, institusi terkait dan universitas lain baik di dalam maupun
di luar negeri dalam mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang
berbasis spirit keilmuan wahyu memandu ilmu;

8.

turut aktif dalam mendesain kebijakan dan regulasi lokal dan nasional yang memuat aturan main
serta kewajiban pihak-pihak terkait dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, seni
dan teknologi berbasis wahyu memandu ilmu;

9.

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.
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KATA PENGANTAR

Assalāmu’alaikum Wr Wb.

P

uji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala berkah dan rahmatNya sehingga perjalanan
Konsorsium Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu (KK-WMI) dapat berjalan sesuai harapan untuk
menjadi salah satu lembaga kolaboratif pengembangan dan pemanfaatan ipteks berbasis WMI yang
akan dibina oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk dikembangkan menjadi Pusat Unggulan Iptek
berbasis WMI di ASEAN hingga tahun 2025. Suatu kehormatan besar bagi kami, kepercayaan Rektor
(Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.) selaku pimpinan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang diberikan kepada
kami untuk merevitalisasi spirit keilmuan Wahyu Memandu Ilmu serta melakukan pelbagai inovasi dalam
bidang pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara luas dan mendalam, adalah
mandat yang harus diemban dan dikerjakan sebaik mungkin oleh konsorsium.
Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi positif bagi kelancaran
berjalannya proses ini terutama kepada: Ketua Senat Al Jamiah (Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, M.Si.)
yang sangat bersemangat dalam menyegarkan kembali WMI; Wakil Ketua Senat Al Jamiah (Prof. Dr. H.
Afif Muhammad, MA.) atas usulan agar diprogramkannya Short Course dan Program Double Degree
dalam rangka mempersiapkan SDM yang memahami dan menguasai WMI secara berkualitas; Ketua
Komisi Bidang Akademik Senat Al Jamiah (Prof. Dr. H. Nurol Aen, MA.) atas usulnya untuk sesegera
mungkin mem-breakdown Konsep WMI ke dalam sejumlah program dan kegiatan yang nyata (yang
kemudian kami realisasikan dalam bentuk masterplan ini); Wakil Rektor Bidang Akademik (Prof. Dr.
H. Asep Muhyidin, M.Ag.) dan Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (Prof. Dr. H. Oyo
Sunaryo Mukhlas, M.Ag.) yang secara kolaboratif mendukung penuh eksistensi konsorsium ini; Wakil
Rektor Bidang Kemahasiswaan (Prof. Dr. H. M. Mukhtar Solihin, M.Ag.) yang memberikan pelbagai
informasi tentang keberadaan sejumlah naskah sains berbasis tradisi sains Islam di Iran; Wakil Rektor
Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama (Prof. Dr. H. Ali Ramdhani, MT.) yang memberikan tantangan
kepada konsorsium untuk membuka peluang kerja sama baik di dalam maupun di luar negeri.
Direktur Program Pascasarjan (Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd.) yang memiliki visi untuk
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mengembangkan Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai “marinir” dalam
mengembangkan bidang-bidang ilmu dan kajian yang berbasis WMI menjadi sejumlah konsentrasi atau
program studi baru yang mungkin bagi sebagian besar kalangan masih merupakan “hutan belantara”
yang belum dijamah orang; Para guru besar yang hadir pada rapat pertama konsorsium tanggal 27
Mei 2016 yang pada prinsipnya mendukung dibentuknya suatu konsorsium keilmuan yang berbasis
WMI, Kepala Biro A2KK (Drs. Habuddin, M.Si.) dan AUPK (Drs. H. Jaenuddin, M.Ag.) yang secara
administratif bersedia membantu menyukseskan program-program konsorsium, Ketua LPM (Dr.
H. Dindin Jamaluddin, M.Ag.) yang selalu mengingatkan pentingnya Koppipastekba-WMI memiliki
internal impact factor untuk mendongkrak akreditasi prodi dan institusi; Ketua LPPM (Dr. A. Munir
Muin, MA.) yang memberikan jalan bagi berkembangnya kolaborasi intelektual konsorsium baik secara
vertikal maupun horisontal; Para Dekan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah
menugaskan kepada lima orang dosen pilihannya untuk bertindak sebagai “kontributor konsorsium”;
Kepala Perpustakaan (Dr. Ija Suntana, M.Ag.) yang siap membuat repositori naskah-naskah sains Islam
klasik; Kepala Pusat Bahasa (Dr. Abdul Kodir, M.Ag.) yang siap sedia membantu menyediakan tenaga
ahli penerjemah (English and Arabic) naskah-naskah sains Islam klasik; Kepala Pusat Penelitian (Dr.
Yudidarmalaksana, M.Ag.) yang gelisah memikirkan mengapa Fakultas/Prodi/Konsentrasi Kesenian
Islami belum kunjung berdiri; Kepala Laboratorium Terpadu (Dr. Ara Hidayat, M.Pd.) yang sejak setahun
yang lalu giat menginventarisir kebutuhan Laboran dan sejumlah alat praktikum untuk menunjang
program-program kosnsorsium; Kepala Bagian Perencanaan (Dra. Euis Herlina, M.Pd.) yang menjadi
tutor kilat dalam penyusunan TOR & RAB kegiatan konsorsium, Kepala Bagian Akademik (Drs. H. M.
Mukhsin, M.MPd) yang bersedia terjun langsung mengawal kegiatan konsorsium, dan seluruh sivitas
akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang tidak mungkin disebutkan satu persatu karena
keterbatasan ruang dan waktu.
Terima kasih yang tidak terhingga disampaikan juga kepada teman-teman kontributor dari utusan
masing-masing fakultas plus utusan program pascasarjana yang bersedia bersusah payah begadang
menyusun makalah, membedah draft masterplan lalu menyusunnya kembali hingga menjadi seperti
sekarang ini. Makalah yang teman-teman susun akan menjadi prototipe pengembangan dan penerapan
bidang-bidang keilmuan berbasis WMI. Semua makalah akan dijadikan sebagai suplemen masterplan
KK-WMI. Suplemen tersebut selanjutnya akan diprogramkan oleh Deputi Pengembangan Gagasan dan
Konseptual untuk diagendakan menjadi sejumlah acara seminar, saresehan, konferensi dan lain-lain
kegiatan pengembangan gagasan dan konseptual tentang spirit keilmuan WMI. Suplemen tersebut akan
dipublikasikan dalam bentuk prosiding oleh Deputi Pengembangan Publikasi Ilmiah dan Penerapan
Teknologi berbasis WMI.
Semoga kerja keras kita bersama dalam menjalani proses ini menjadi amal baik dan memberi harapan
besar akan munculnya sebuah wadah pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, seni dan
teknologi yang kreatif dan inovatif yang berlandaskan spirit keilmuan Wahyu Memandu Ilmu. Melalui
wadah ini semoga segala daya dan upaya dengan dukungan keilmuan kita dapat memberikan kontribusi
positif bagi pembangunan nasional dan pencerahan bagi umat Islam di dunia terutama dalam penguasaan
Ipteks demi kelanjutan kehidupan generasi yang akan datang. Terima kasih atas saran dan kritiknya
selama proses perjuangan ini berlangsung.
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Demikianlah kata pengantar ini dibuat untuk disampaikan kepada semua pihak, semoga semua
kebajikan yang telah diberikan kepada kita semua dapat menjadi amal ibadah dan dibalas pahala oleh
Allah SWT. Terima kasih atas bantuan dan perhatiannya, semoga saran dan kritik selanjutnya dapat
memberi jalan bagi kesempurnaan masterplan koppipastekba-WMI ini.
Wassalāmu’alaikum Wr. Wb.
Bandung, Juni 2016
Sekretaris KK-WMI,
Dr. Irawan, S.Pd.,M.Hum.
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STRATEGI PENERAPAN SPIRIT KEILMUAN WAHYU
MEMANDU ILMU DALAM BIDANG BAHASA DAN
SASTRA ARAB (SEBUAH HARAPAN)

Dayudin

A. Pendahuluan
Sebagaimana kita maklumi bahwa wahyu memandu ilmu adalah sebuah paradigma. Sebagai sebuah
paradigma, maka -mengikuti pendapat Ahimsa Putra1- wahyu memandu ilmu, merupakan seperangkat
konsep yang dihubungkan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang
berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah yang dihadapi.
Oleh sebab itu -menurut hemat penulis- wahyu memandu ilmu dapat dipahami sebagai berikut:
a.

Memiliki berbagai konsep yang islami yang satu sama lainnya berhubungan secara logis.

b.

Konsep-konsep yang dimaksud bisa digunakan untuk memahami, menafsirkan serta menjelaskan
berbagai fenomena yang ada.

c.

Konsep-konsep yang islami itu hendaknya mampu menjadikan science for Islam.

B. Pembahasan
1. Unsur Paradigma
Bila paradigma wahyu memandu ilmu tersebut diterapkan pada ilmu-ilmu keadabaan khususnya
bahasa dan sastra Arab yang termasuk bidang ilmu budaya, maka paradigma itu harus memiliki ciri
khas keadaban. Manurut Ahimsa, paradigma ilmu budaya minimalnya memiliki sembilan komponen
(unsur), yaitu (1) asumsi-asumsi dasar, (2) nilai-nilai, (3) masalah-masalah yang diteliti, (4) model, (5)
konsep-konsep, (6) metode penelitian, (7) metode analisis, (8) hasil analissi/teori, dan (9) etnografi/
representasi.2 Bila kesembilan unsur di atas harus dipandu oleh wahyu serta diterapkan (diaplikasikan)
pada bidang bahasa dan satra Arab, maka bisa dijabarkan sebagai berikut.

Ahimsa Ptra, Heddy shri, Paradigm Ilmu Sosial Budaya. Makalah disampaikan dalam work shop KKNI Fakultas Adab dan
Humaniora, di hotel Sabda Alam Garut.
2
Ahimsa-Putra, Paradigma Ilmu Sosial-Bidaya, makalah (Fakultas Ilmu Budaya universitas gadjah mada 2016), 4
1
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a.

Asumsi-Asumsi Dasar3
Dasar pembidangan ilmu yang dikembangkan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung berorientasi
pada usaha memadukan pertama, hubungan organis semua disiplin ilmu pada suatu landasan
keislaman; kedua, hubungan yang integral diantara semua disiplin ilmu; ketiga, saling keterkaitan
secara holistik semua disiplin ilmu untuk mencapai tujuan umum pendidikan nasional; keempat,
keutamaan ilmu pengetahuan yang disampaikan berdasarkan ayat-ayat qur’aniyyah dan kawniyyah
menjadi landasan pandangan hidup yang menyatu dalam satu tarikan nafas keilmuan dan keislaman;
kelima, kesatuan pengetahuan yang diproses dan cara pencapaiannya dikembangkan secara ilmiah
akademis; keenam, pengintegrasian wawasan keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan dalam
spesialisasi dan disiplin ilmu menjadi dasar bagi seluruh pengembangan disiplin akademis.

		 Kekuatan roda keilmuan UIN Bandung diarahkan agar dapat memacu kreativitas untuk
melihat kitab suci sebagai sumber ilham keilmuan yang relevan dengan bidang kehidupan
secara dinamis. Atas dasar ini, asumsi dasar pengembangan ilmu kesastraan Arab dipandu oleh
QS Assyuara berikut:

َّ
َّ َ َ َ ْ َ َ
َ ُ َ ْ ُ ُ ُ َّ َ ُ َ َ ُّ َ
َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َّ َ َ
َ ُ َ َ ّ ُل
ْ
ُ
َال ذَّالِين
ِ  إ226  وأنهم يقولون مااليفعلون225 ك وا ٍد ي ِهيمون
ِ  ألم تر أنهم يِف224 والشعرآء يتبِعهم الغاوون
َ َ ُ َّ َ ُ َ َ َ ََّ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ ذ
َ ريا َو
َّ ام ُنوا َو َعملُوا
َ َء
ً ِ اهلل َكث
َ ات َو َذ َك ُروا
ُ َانت ر
َ ِالص ح
ب
ل
نق
م
ي
أ
وا
م
ل
ظ
ِين
ال
م
ل
ع
ي
س
و
وا
ِم
ل
اظ
م
د
ع
ب
ِن
م
وا
ص
ال
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ َ
117 يَنقل ُِبون
Ayat ini secara tersirat menyatakan bahwa ilmu kesastraan dan bahkan seorang sastrawan, harus
dilandasi keimanan. Sedangakn salah satu ayat Alquran yang bisa dijadikan asumsi dasar bidang
bahasa adalah QS Arrum berikut.

َ ْ
َْ ُ َ َْ َُ ْ
َّ ُ
ْ ََ َ َ
َ ات ّل ِلْ َعالَم
َّ َوم ِْن َءايَاتِهِ َخلْ ُق
َ الس َم
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ات َواأل ْر ِض َواختِالف ألسِنتِك ْم َوأل َوان ِك ْم إِن يِف ذل ِك ألي
ِ او
ِ

Ayat ini menyiratkan bahwa bahasa yang dimiliki manuis merupakan ayat Allah yang haruys senantiasa
dibaca dengan keimanan.
b.

Nilai-Nilai
Dalam analogi roda-fungsi UIN, Nanat Fatah Nasir menyatakan bahwa: ban luar yang terbuat dari
karet melambangkan realitas kehidupan yang tidak terpisahkan dari semangat nilai-nilai ilahiyah
dan gairah kajian ilmu. Pada sisi luar ban ini dilambangkan tiga istilah, yaitu iman, ilmu dan amal
shaleh sebagai cita-cita luhur yang menjadi target akhir dari profil lulusan UIN. Kekuatan iman
berfungsi sebagai jangkar yang dipancang kokoh dalam setiap pribadi lulusan UIN Sunan Gunung
Djati Bandung. Kekuatan iman ditanamkan melalui suatu upaya pendidikan yang komplementer,
mencakup berbagai ikhtiar untuk membangun situasi kampus yang ilmiah dan religius. Kekuatan
ilmu merupakan basis yang dimiliki UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang mencerminkan dinamika
kampus sebagai zona pergumulan para ilmuwan dan cendekiawan yang dapat tumbuh subur dengan
menaruh harapan besar pada pengembangan ilmu pengetahuan yang melahirkan generasi ‹aliman.
Indikator kesuburan ilmu pada lulusan tidak hanya diukur oleh ciri-ciri kecerdasan nalar, tetapi juga
oleh komitmen dalam menggunakan ilmu sebagai pembimbing tingkah laku yang memiliki al-akhlak
al-karimah.
Atas dasar analogi di atas, materi-materi kesastraan dan kebahasaan yang disajikan di BSA harus
senantiasa didasarkan pada sejumlah kriteria atau patokan yang digunakan untuk menentukan apakah
materi itu baik atau buruk, benar atau salah, bermanfaat atau tidak. Asumsi di atas mengandaikan

3
Asumsi matau anggapan dasar adalah pandanga-pandfanagn mengenai sesuatu hal yang tidak dipertanyaklan lagi
kebenarannya atau sudah diterima kebenarannya.
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bahwa baik aspek sastra maupun bahasa yang disajikan di jurusan BSA harus senantiasa bernilai
islami.
c.

Masalah-Masalah yang Diteliti
Sebuah paradigm memiliki maslah-masalahnya sendiri, yang sangat erat kaitannnya dengan asumsi
dasar dan nilai. Ini berarti bahwa pertimbangan baik-buruk, manfaat-tidak bermanfaat bukan hanya
pada sebatas materi bahan kuliah, namun juga materi-materi yang dijadikan objek penelitian baik
oleh mahasiswa maupun dosen. Penulisan skripsi hendaknya tidak hanya sekedar memenuhi syarat,
namun juga harus benar-benar bermanfaat dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. Begitu
juga penelitian yang dilakukan oleh dosen. Tidak hanya cukup memenuhi tuntukan LKD BKD, namun
harus benar-benar berdasarkan pada wahyu memandu ilmu.

d.

Model
Kemampuan berbahasa Arab serta sikap positif terhadap bahasa Arab sangat penting dalam membantu
memahami sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan al-hadits, serta kitab-kitab dan naskah-naskah
berbahasa Arab yang berkaitan dengan ajaran Islam maupun ilmu pengetahuan lainnya. Al-Qur’an
sebagai sumber primer ajaran Islam, menyatakan kaitan fungsional antara bahasa Arab dengan
pengembangan intelektual keilmuan, antara lain dalam surat Yusuf (12: 2), Az-Zukhruf (43: 3),
dan Fushilat (41: 3). Dengan demikian, demi terwujudnya kompetensi berbahasa Arab mahasiswa
sesuai dengan yang diharapkan, solusi/ alternatif inovasi dalam pembelajaran bahasa Arab menjadi
sebuah keniscayaan. Dengan kata lain harus ditemukan model-model pembelajaran bahasa Arab
yang mampu menghilangkan stigma bahwa bahasa Arab sulit dipelajari.

		
Menurut Nieveen (1999) dalam Trianto (2010: 24) suatu model pembelajaran dikatakan baik
jika memenuhi kriteria sebagai berikut: Pertama, sahih (valid). Aspek validitas dikaitkan dengan dua
hal, yaitu; (1) apakah model yang dikembangkan didasarkan pada rasional teoretis yang kuat; dan
(2) apakah terdapat konsistensi internal. Kedua, praktis. Aspek kepraktisan hanya dapat dipenuhi
jika: (1) para ahli dan praktisi menyatakan bahwa apa yang dikembangkan dapat diterapkan; dan (2)
kenyataan menunjukan bahwa apa yang dikembangkan tersebut dapat diterapkan. Ketiga, efektif.
Berkaitan dengan aspek efektivitas ini, Nieveen dalam Trianto (2010: 25) memberikan parameter
sebagai berikut: (1) ahli dan praktisi berdasar pada pengalamannya menyatakan bahwa model tersebut
efektif; dan (2) secara oprasional model tersebut memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.
		
Berkaiatan dengan model ini, penulis memandang bahwa perlu dioadakan penggalian model
yang qur’ani.
e.

Konsep-Konsep
Menurut Ahimsa, konsep adalah istilah-istilah atau kata-kata yang diberi makna tertentu sehingga
membuatnya dapat digunakan untuk menganalisis, memahami, menafsirkan, dan menjelaskan
peristiwa atau gejala. Bila pehamanan Ahimsa ini diterapkan pada bidang bahasa dan sastra Arab,
maka ini akan berarti bahwa perlu penggalian konsep-konsep kebahasaan dan kesastraan yang islami.

		 Masuknya linguistic Arab modern yang cenderung mengadopsi konsep-konsep barat, harus
diantisipasi dengan penggalian konsep-konsep yang Arabi-islami. Demikian pula pada bidang saatra
Arabnya.
f.

Metode Penelitian
Istilah metode penelitian dan metode kajian yang dipahami Ahimsa sejalan dengan apa yang dipahami
oleh Djajasudarma (1993). Menurutnya metode penelitian adalah metode yang digunakan oleh
seorang peneliti mulai dari penentuan sumber data hingga pemilahan/klasifikasi data itu.

		
Pertanyaan yang mungkin diajukan disini adalah, mungkinkah metode kualitatif dan kuantitatif
diwarnai dengan corok Islam?

BUKU 2

41

g.

Metode Analisis
Istilah metode analisis disini sama dengan istilah teknik analisis atau metode kajian. Setelah datadata penelitain terkumpul dan terklasifikasi, selanjutnya data-data itu dianalisa dengan teknik yang
islami pula. Oleh sebab itu, perlua diadakan penggalain yang serius dalam memahami metode kajian
yang pernah dipakai oleh para slkafus shalih.

h.

Hasil Analissi/Teori
Bahan yang baik, cara yang baik, serta teknik yang baik akan melahirkan hasil yang baik. Dalam hal
ini diharapakaan hasil yang berupa Science for islam

i.

Etnografi/Representasi
Hasil yang baik dari sebuah penelitian perlu disajikan dengan cara yang baik. Wa khaatibunnasa bi
qodri uquulihim

2. Analisis swot Penerapan paradigm
a.

Strenght (S) = kekuatan
Potensi yang dimiliki oleh jurusan BSA dalam mewujudkan spirit wahyu memandu ilmu adalah:
1) BSA memiliki banyak dosen dengan latar belakang pesantren (muslim pewaris).
2) Dosaen BSA banyak yang menjadi kiyai. Alumni-alumni dari pesantren ini akan menjadi input
yang baik buat jurusan BSA.
3) Selain pada jajaran dosen, ternayat banyak mahasiswa BSA yang tinggal dipesantren.
Kekuatan-keuatan ini akan menjadi modal BSA dalam merealisasikan wahyu memandu ilmu.

b.

Weaknesses (W) = kelemahan
Jurusan BSA tidak lepas dari kelemahan. Dia natar kelemahan yang sanaga terasa adalah:
1) Tidak dilibatkan dalam penerimaan mahasisiswa
2) Minat untuk masuk di jurusan BSA sanagat minim
3) Rata-rata mahasiswa BSA adalah mereka yang mnjadikan BSA Pilihan kedua atau bahkan ke tiga
4) Banyak mahasiswa yang belum lancar baca tulis Arab
5) Ada anggapan bahwa BSA untuk pembelajar pemula
6) Kekurangan referen

c.

Opportunity (O) = peluang
Diantar peluang yang memungkinkan penerapan konsep wahyu memamndu ilmu adalah:
1) Kerja sama jurusan BSA dengan beberapa pesantren di lingkungan sekitar kampus.
2) Kerjasama dosen ilmu adab ADIA
3) Mahasiswa BSA relative hormat kepada guru
4) Persaingan individu di anatar dosen BSA relative minim
d.

Threats (T) = ancaman

Adapun di antara ancaman yang harus dihadapi adalah:
1) Semakain gencarnya promosi universias luar akan semakin mengurangi peminat BSA
2) Orientasi kerja akan mengurangi girah keislaman.

C. PENUTUP
Demikian harapan penulis rasakan dalam rangka penerapan spirit wahyu memandu ilmu di BSA fakultas
Adab dan Humaniora UIN bandung.
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STRATEGI PENERAPAN SPIRIT KEILMUAN WAHYU
MEMANDU ILMU DALAM BIDANG ILMU KIMIA DI
KAMPUS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Dede Suhendar

A. Pendahuluan
Integrasi keilmuan dan penerapannya saat ini bukan lagi merupakan hal yang asing, bahkan diperlukan
untuk menjawab kompleksitas permasalahan yang timbul dan tidak dapat lagi ditangani secara eksklusif
menurut disiplin ilmu dan penerapannya. Lembaga-lembaga studi dengan konsentrasi studi yang
interdisiplin mulai bermunculan dengan pesatnya di negara-negara maju dalam kurun waktu 20 tahun
terakhir, termasuk di Indonesia. Satu contoh yang paling nyata adalah munculnya kajian ilmu sosial dan
budaya dalam studi masalah lingkungan.
Berbicara tentang hubungan dan integrasi antar ilmu bukan merupakan hal yang perlu atau tidak,
dapat dilakukan atau tidak, namun sangat bergantung pada pengakuan formal. Pada dasarnya antar
ilmu dan penerapannya memiliki irisan dan integrasi sejak awal ilmu itu muncul karena seiring dengan
kebutuhan manusia, perubahan dan perkembangan budayanya. Dengan demikian, situasi dan kepentingan
politik maupun ekonomi juga ikut mewarnai kemunculan dan perkembangan ilmu. Karakeristik alam dan
sumber dayanya juga sangat berpengaruh pada karakteristik dominasi cabang-cabang ilmu yang dikaji
dan diterapkannya. Demikian juga fondasi keilmuan sangat dipengaruhi paham ideologi dan politik yang
sedang berpengaruh.
Sains dianggap memiliki nilai eksak dan netral (bebas nilai). Renaissance yang pada awalnya juga
dapat dianggap sebagai gerakan pencerahan dan pembebasan, salah satunya dari belenggu dogma agama
katolik, pada akhirnya melahirkan paham materialisme yang melahirkan ideologi-ideologi dunia dan sains
modern saat ini. Secara substansi, sains modern memang netral, namun karena kemunculannya memiliki
latar belakang penolakan terhadap agama Katolik yang menjadi basis agama masyarakat Eropa (Iqbal,
2007), terutama kaum bangsawan karena kekuasaannya didukung oleh gereja, pada akhirnya terdapat
pakem sains dan keilmiahan harus terbebas dari semua nilai-nilai ketuhanan tanpa kecuali, termasuk dari
nilai-nilai keislaman. Kontradiktif dengan yang terjadi pada masa keemasan umat Islam, sains lahir dari
buah-buah pikiran dan eksperimen-eksperimen para saintis yang tak diragukan keislamannya. Melalui
karya-karya merekalah muncul sains modern di Eropa.
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Pakem sains harus bebas dari nilai-nilai ketuhanan sangat jelas terjadi. Integrasi keilmuan (khususnya
sains) ke dalam ajaran Islam tidak mudah dilakukan, buktinya antara sains dan ilmu-ilmu keislaman
tidak memiliki saling keterkaitan hubungan dalam kajiannya karena keduanya merupakan entitas yang
terpisah (Iqbal, 2007), baik dalam tataran akademis maupun riset, jika terjadi hanya bersifat lokal dan
terbatas. Khususnya dalam ilmu kimia, usaha-usaha riil yang bersifat lokal dan terbatas dapat dilihat
dari usaha Internasional Islamic University (IIU), Malaysia, yang memasukkan kurikulum mata kuliah
kehalalan pangan di program studi S1 kimianya.
Saat ini, sulit dilakukan harus dari mana diawali upaya integrasi itu dalam bentuk aksi nyata sesuai
dengan karakteristik sains yang menekankan empirisme. Jika dipandang dari aspek kebutuhan, manfaat,
dan keuntungan komersial, nampak terlihat upaya IIU sejalan dengan kepentingan ekspansi Malaysia
menjadi pemeran utama dalam industri pangan halal dunia. Jika dipandang lebih lanjut, inisiasi IIU
nampak realistis dan terukur, mengingat masalah kehalalan pangan sangat jelas dalil-dalilnya dan sains
kimia sangat realistis dijadikan alat untuk menginterpretasikannya, demikian juga aspek keuntungan
komersialnya karena tingkat kesadaran dan tuntutan masyarakat muslim di berbagai belahan dunia
akan keperluan produk-produk pangan halal. Selain itu, masalah “kehalalan pangan” dalam banyak hal
memiliki kesetaraan makna dalam hal cara memperoleh, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan
produk-produk pangan dengan masalah “keamanan pangan” yang sudah lebih dulu populer dalam ilmu
pangan. Dengan demikian, sebenarnya aksi nyata upaya integrasi dapat dimulai dengan mengambil
langsung beberapa topik khusus, seperti masalah taharah dan obat-obatan.
Dalam masalah taharah, kriteria nilai ambang batas polutan bagi lingkungan, khususnya tanah dan air.
Najis dalam ilmu fikih memiliki makna riil dalam ilmu lingkungan sebagai polutan, demikian juga syarat
air dan tanah untuk taharah memiliki makna yang sangat dekat dengan kriteria terjadinya pencemaran
dalam ilmu lingkungan. Demikian juga dalam banyak hadits dapat ditemukan makna riil benda-benda
yang disebut sebagai obat, seperti kurma, madu, dan zaitun. Dalam bidang ilmu kimia organik dan
biokimia, metabolit primer dan sekunder dari sumber alam banyak ditemukan sebagai obat, kimiawan
dapat mengisolasi zat-zat aktif obat yang terdapat dalam sumber-sumber alami tersebut, mempelajari
struktur, mensintesis, dan modifikasinya.
Bagaimanapun juga, perlu mempertimbangkan keberlangsungan riset dengan mempertautkan pada
tema-tema khusus yang menjadi isu nasional yang perlu dipecahkan, sehingga memiliki peluang lebih besar
dalam pengembangannya karena dapat memanfaatkan kompetisi proposal-proposal riset yang didanai
oleh pemerintah ataupun swasta. Hal penting yang tidak boleh dilewatkan adalah publikasi di jurnal
internasional yang terindeks lembaga yang diakui. Dana-dana penelitian perlu dipikirkan dialokasikan
sevara serius ke publikasi internasional.

B. PEMBAHASAN
Integrasi sains ke dalam ajaran Islam tidak pernah lepas dari sikap kontra dari kaum muslimin sendiri.
Berbagai alasan dari kalangan akademisi, praktisi, maupun umum dapat mengarahkan penyebab utamanya
tidak lain adalah begitu mendalamnya pengajaran sains yang eksklusif dan superior. Saat ini yang tidak
pernah sedikitpun membahas agama, sementara buku-buku agama dipaksa untuk memasukkan sains
dalam kaitan dengan ayat-ayat kauniyah. Sains saat ini diterima kaum muslimin adalah ilmu yang
eksklusif dan superior, ilmu yang khusus berdiri sendiri dan tidak pernah membahas ilmu-ilmu lainnya,
termasuk ilmu-ilmu agama. Sedangkan ilmu-ilmu lainnya tidak akan pernah melewatkan pembahasan
sains, secara langsung maupun tidak.
Faktor utama yang menentukan dapat tidaknya kajian dan pengembangan sains berbasis wahyu
memandu ilmu (WMI) adalah pelaku utamanya sendiri, yakni para saintis muslim, untuk mulai mengikis
pandangan materialisme dengan tauhid, memandang sains sebagai sunnatullah, yang tidak akan pernah
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bertentangan dengan Quran dan Hadits sahih. Konsep sains berbasis WMI setidaknya menjadikan Quran
dan Hadits sahih sebagai koridor kajian dan pengembangan sains yang tidak bertentangan dengan dalildalil dari keduanya. Ayat-ayat kauniyah banyak bertebaran dalam Quran, baik yang sudah dipahami
secara umum maupun yang masih banyak interpretasinya. Dalam hadits, lebih banyak lagi keteranganketerangan sifat zat yang memiliki potensi untuk diselidiki maksud-maksudnya secara empirik, dan
memiliki potensi aplikasinya.
Dalam tataran metode, antara pandangan materialisme dengan tauhid tidak perlu berbeda jauh,
hal-hal yang secara syariat dilarang mesti diganti atau dicarikan alternatifnya yang tetap dapat diterima
oleh cara pandang materialisme. Dengan demikian penerapan konsep WMI berpotensi mengembangkan
metode dalam suatu tema khusus. Contoh sederhana misalnya dalam riset-riset yang melibatkan sampel
yang memiliki status najis dan haram, diperlukan prosedur tambahan, analog dengan penanganan bahanbahan berbahaya yang sudah dikenal dalam ilmu kimia yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan
kerja di laboratorium.
Dalam ruang lingkup penelitian, topik-topik riset yang dapat diangkat adalah yang berkenaan dengan
sifat-sifat benda dalam kimia dan status hukum benda itu menurut ilmu fikih. Perlu diketahui bahwa sifat
dan status hukum merupakan hal yang bersifat gradasi, dari mulai yang bersifat empirik, semi empirik,
sampai non empirik, analog dengan konsep batas keamanan bahan kimia yang efeknya bersifat skala.
Pemahaman gradasi dan skala ini dapat dipahami melalui diagram yang ditunjukkan pada Gambar 1.
Perlu juga dipahami bahwa tingkat bahaya bersifat relatif dan membutuhkan spesifikasi khusus, misalnya
Arsen dinyatakan sebagai polutan dan tidak ada lembaga ilmiah yang menyatakan secara tegas ambang
batasnya, namun kenyataannya dalam tubuh manusia dan sebagian besar tumbuhan mengandung arsen.
Dengan dosis dan keadaan kimiawi tertentu, arsen justru menjadi obat.

Gambar 1 Ruang lingkup riset kimia berbasis wahyu memandu ilmu dikaitkan dengan status hukum benda menurut
ilmu fikih

Sebenarnya, dalam Quran maupun Hadits masih banyak keterangan tentang benda, bukan hanya yang
terlibat analoginya dengan masalah, pangan, sanitasi dan kimia lingkungan, namun juga sains lainnya,
seperti misalnya fisika, biologi, dan geologi. Konsep ruang lingkup di atas lebih realistis sebagai dasar
inisiasi pengembangan ke sains lainnya, ilmu-ilmu interdisiplin sains, dan ilmu rekayasa (teknik). Mengapa
demikian? Karena semua aktivitas manusia berkaitan dengan benda, ada yang dilarang (berbahaya),
dibolehkan, dan diwajibkan (keharusan). Status halal dan haram akan langsung berkaitan dengan ilmu
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pangan, ilmu kesehatan, dan ilmu lingkungan, tiga bidang ilmu yang langsung menjadi kebutuhan primer
manusia. Ruang lingkup riset yang diperlihatkan secara diagram pada Gambar 1 menitikberatkan pada
target penjelasan efek baik dan buruk penggunaan benda-benda dan upaya-upaya pengembangan metode
deteksi benda-benda dalam tingkatan molekuler.
Jika ruang lingkup seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1 akan diperluas, maka dapat dilihat
terdapat empat kemungkinan riset empirik berbasis WMI, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.
Pertimbangan ini menggunakan cara pandang superioritas Quran dan Hadits dibandingkan sains, dan
sains merupakan bagian dari sunnatullah yang mustahil bertentangan dengan keduanya, dengan syarat
adanya kehati-hatian dalam penyimpulan, tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat, dan adanya
pengakuan akan kelemahan manusia sebagai makhluk sehingga memungkinkan terjadinya perbaikan
teori-teori sains sebelumnya. Para ahli sudah lebih dulu memunculkan ayat-ayat kauniyah dan bukti
kebenarannya dalam Quran, namun masih terbatas pada ilmu bumi, fisika, biologi, dan astronomi,
namun kimia seakan terlewat. Maurice Bucaille cukup banyak memberikan bukti-bukti tafsiran yang
konkret akan superioritas Quran ini (Bucaille & Pannell). Cukup banyak pengarang yang memiliki
reputasi baik dan memiliki gelar akademik yang tidak diragukan dalam membahasnya, dari dalam
maupun luar negeri, namun sejauh itu pula tidak ada keberanian memunculkan dan meramunya dalam
ruang akademik kurikulum dan riset.

Gambar 2 Empat jenis benda-benda atau fenomenanya yang dapat dipahami dari
keterangan-keterangan yang terdapat dalam Quran dan Hadits sahih

Program Studi (Prodi) Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, saat ini memiliki staf dosen tetap yang
masih sedikit, namun secara klasik sudah mewakili bidang-bidang konsentrasi ilmu kimia, yakni Kimia
Anorganik (2 orang), Kimia Organik (2 orang), Biokimia (1 orang), Kimia Analitik (1 orang), dan Kimia
Fisik (2 orang). Roadmap risetnya memusatkan perhatian pada bidang pangan, energi, dan lingkungan.
Walaupun sudah memiliki rancangan roadmap riset, Prodi Kimia belum membentuk kelompok riset
berdasarkan fokus keluaran riset-risetnya itu. Berdasarkan pemetaan riset-riset yang telah dilakukan
dari sejak berdirnya prodi ini, terdapat hasil-hasil riset yang menonjol yang mengarah pada aplikasi

46

TRILOGI WAHYU MEMANDU ILMU

bidang pangan, lingkungan, dan yang memiliki kedekatan langsung dengan riset yang terintegrasi dengan
nilai-nilai keislaman. Penelitian-penelitian yang mengarah pada penerapan bidang energi yang sudah
disepakati dari awal berdirinya prodi ini justru masih banyak terkendala dengan SDM dan fasilitasnya,
sementara yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman justru bertahan dan makin berkembang. Dari
perkembangan ini akhirnya Prodi Kimia memasukkannya menjadi fokus riset baru, dinamai Kimia Religi.
Fokus riset baru Kimia Religi yang ada di Prodi Kimia FST cenderung masih berupa upaya mewadahi
jenis riset dan belum dirumuskan dan ditetapkan konsepnya. Jika dilihat dari penelitian-penelitian yang
sudah dilakukan di Prodi ini pada 2010-2015, baik individu dosen maupun mahasiswa (skripsi), terdapat
kecenderungan riset kimia religi ini mengarah pada empat jenis/fenomena/karakteristik benda seperti
yang ditunjukkan pada Gambar 2. Upaya penelitian-penelitian yang bernuansa religi di atas cenderung
termotivasi dengan label Islam dari universitas sendiri. Walaupun penelitian-penelitian yang telah
dilakukan masih menyandarkan kemampuan pendanaan yang sangat terbatas, dari hasil penelitianpenelitian tersebut sudah mulai tergambarkan secara umum adanya irisan nilai-nilai empirik yang ada
dalam empat kelompok benda tersebut. Munculnya gagasan fokus kajian fenomena benda-benda yang
belum banyak dipahami secara ilmiah muncul dalam hasil penelitian parameter fisika dan kimia air
Zamzam. Berdasarkan standar kualitas air minum sulit untuk dipahami bahwa air Zamzam merupakan air
yang bersih dan sehat (Khalid, Ahmad, Khalid, Ahmed, & Irfan, 2014), namun uji terhadap penumbuhan
benih kacang menunjukkan air Zamzam memiliki keunggulan dalam kecepatan tumbuhnya (Multazam,
2015). Jika penelitian ini terus dilanjutkan maka sangat memungkinkan dapat ditemukan teori baru.
Penelitian-penelitian yang bersifat integrasi (multidisipliner) dengan nilai-nilai keislaman ini belum
banyak dipahami dan dilakukan oleh mayoritas dosen Prodi Kimia, namun demikian jumlah penelitiannya
cukup signifikan. Satu orang dosen sangat fokus dalam penelitian terintegrasi/interdisipliner ini namun
belum dapat menularkan konsep-konsepnya ke dosen-dosen lainnya. Permasalahan yang paling utama
muncul adalah menganggap sulitnya mendapatkan referensi dan adanya kekhawatiran cenderung
hanya untuk mencocok-cocokkan dalil-dalil dengan hasil-hasil eksperimen. Penempuhan kerja sama
pembimbingan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dan skripsi dengan lembaga-lembaga penelitian
lain, seperti Pusat Survei Geologi dan Pusat Geologi Lingkungan, secara perlahan mampu menghapus
pandangan yang kurang baik terhadap upaya riset terintegrasi ini. Pada akhirnya, langkah lebih lanjut
perlu diupayakan untuk lebih mendekatkan lagi dosen-dosen Prodi Kimia ke dalam pemahaman dan
konsep penelitian terintegrasi dalam basis WMI ini.
Beberapa upaya, baik secara individu, atas prakarsa institusi fakultas dan jurusan telah dilakukan
sepanjang 2013-2015 terkait program pengembangan bidang ilmu dalam basis WMI di Prodi Kimia,
meliputi sebagai berikut:
1) Penguatan Teori, terkait hasil penelitian air Zamzam (Multazam, 2015) dan tanah dalam model
penyucian wadah yang terkena air liur anjing (Ryanitha, 2015), dilakukan dua individu mahasiswa
yang melakukan penelitian tersebut untuk skripsi;
2) Dalam hal penguatan kelembagaan, revisi kurikulum pada 2016 telah memasukkan dua mata kuliah
“Keamanan dan Kehalalan Pangan” dan “Kimia Fikih” yang akan diberlakukan untuk TA 2019/2020,
dengan team teaching; kelompok riset Kimia Religi sudah disepakati menjadi kelompok riset tersendiri
di luar pengelompokan tren riset ilmu kimia; Prodi Kimia juga telah mengupayakan penerbitan jurnal
dengan nama “al-Kimiya” yang memberikan ruang untuk publikasi riset kimia, termasuk hasil-hasil
riset maupun pemikiran ilmu kimia yang terintegrasi nilai-nilai keislaman;
3) Pengembangan jaringan, dengan inisiasi dari kerja sama pembimbingan yang memiliki potensi kerja
sama instansi dalam waktu dekat, terutama dengan Pusat Survei Geologi. Penelitian-penelitian yang
telah berjalan adalah terkait dengan makna batu dan besi yang dalam QS. 17:50, yang memiliki kaitan
dengan kepentingan keilmuan geologi dan fosil.
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4) Pengembangan penelitian, meliputi diseminasi tidak lepas dari peranan Lemlit/LP2M dalam
memfasilitas pendanaan dan lembaga fakultas yang memfasilitasi dilakukannya diseminasi terbatas
hasil-hasil penelitian di FST. Presentasi yang disampaikan dalam kesempatan diseminasi ini masih
terkait dengan masalah taharah dengan tanah.
Dari keempat usaha pengembangan di atas masih terasa belum optimal, kolaborasi riset yang riil
dan target luaran publikasi yang dapat diakui reputasinya masih perlu terus diupayakan. Tanpa dapat
meloloskan menjadi publikasi internasional khusus keilmuan sains kimia maupun interdisiplin sains,
konsepsi kimia atau sains berbasis WMI masih merupakan impian mendapatkan pengakuan. Publikasi
harus dipilah menurut segmentasi kajian, sains murni dan multi/interdisiplin dengan ilmu-ilmun
keagamaan. Hasil-hasil riset ilmu kimia yang terintegrasi dan berbasis WMI yang didanai dengan cukup
perlu didorong memiliki luaran minimal dua publikasi, secara parsial keilmuan sains murni di jurnal
yang terindeks lembaga pengindeks bereputasi internasional dan ringkasan hasil penelitian yang sangat
memunculkan gagasan keislamannya perlu dipublikasikan di jurnal interdisiplin ilmu yang memungkinkan
tema penelitian seperti ini dimuat. Anggaran riset perlu secara khusus dialokasikan ke dalam upayaupaya publikasi internasional, demikian juga LP2M perlu membantu dalam tahap penulisannya, termasuk
memfasilitasi proses proof reading-nya.

C. PENUTUP
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kajian ilmu kimia berbasis WMI memiliki potensi untuk
dikembangkan, bahkan dapat menginisiasi untuk keilmuan lainnya di FST dan memotivasi memunculkan
gagasan riset yang paling mungkin dikerjakan. Strategi yang perlu diterapkan adalah mewacanakan sains
itu memiliki fondasi materialisme yang perlu dikikis, kemudian memikirkan hal yang dapat diteliti dari
ajaran Islam dengan yang memiliki kaitan paling dekat dengan konsentrasi bidang ilmunya.
Bagaimanapun juga perlu dipikirkan hal-hal yang dapat menggairahkan dan mendukung riset-riset
berbasis WMI. Riset menjadi core dari Tri Darma PT merupakan ciri sebuah PT yang menjalankan visi
research university. Dari risetlah pengaruhnya dapat menjalar ke dalam kurikulum maupun program
pengabdian kepada masyarakat. Kepemimpinan dan kebijakan politis dapat berubah setiap saat, maka
perlu mengantisipasi berhentinya semangat WMI ini dengan membentuk keorganisasian yang kuat
tingkat universitas yang memiliki payung hukum. Jika masalah-masalah kajian lain mampu dimunculkan
keorganisasiannya menjadi pusat-pusat penelitian, maka sebenarnya pusat penelitian semacam konsep
WMI ini terlihat cukup terlambat dipikirkan. Kekhasan dan jati diri UIN SGD sebagai lembaga pendididikan
tinggi dan riset akan lebih dihormati lagi jika terdapat representasi riset-riset yang melekat dengan nilainilai keislaman.
Berdasarkan kesimpulan dan saran di atas, direkomendasikan untuk membentuk lembaga yang
setingkat dengan pusat studi atau pusat penelitian tingkat universitas yang mewadahi, memfasilitasi, dan
membuat program-program yang mendukung riset-riset berbasis WMI, disertai hak dan kewajibannya.
Jika lembaga ini terbentuk dan riset-risetnya bermanfaat terdapat banyak peluang dilirik oleh lembagalembaga keislaman modern, baik kerja sama penelitian maupun pemakaian produk-produk risetnya, di
dalam maupun luar negeri.
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STUDI SEJARAH ISLAM DALAM KONTEKS WAHYU
MEMANDU ILMU: GAGASAN IMPLEMENTASINYA
DI FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN SUNAN
GUNUNG DJATI

Moeflich Hasbullah

A. Pendahuluan
Memasuki abad ke-20, panggung sejarah Indonesia mulai menyaksikan munculnya beberapa karya
intelektual penting tentang sejarah Islam Indonesia yang ditulis oleh orang-orang Indonesia sendiri.
Kajian-kajian itu diantaranya berbentuk disertasi dan buku-buku akademik yang ditulis dengan pendekatan
ilmiah.1 Mulai awal abad itu, dengan demikian, Indonesia mulai memiliki historiografi modernnya
sendiri. Yang paling awal adalah karya Hoesein Djajadiningrat, sebuah disertasi yang diselesaikannya di
Leiden University, Belanda tahun 1913 tentang sejarah Banten yang baru diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia tahun 1983.2 Di bawah bimbingan Scouck Hurgronje, karya Hoesein ini adalah karya disertasi
pertama tentang Indonesia yang ditulis oleh orang Indonesia.
Setelah dirintis Djajadiningrat pada zaman kolonial, karya-karya serupa mulai bermunculan era
pasca kemerdekaan.3 Tahun 1971 muncul karya disertasi sejarah tentang gerakan Kaum Muda di
Sumatra Barat yang ditulis oleh Taufik Abdullah.4 Dua tahun kemudian muncul lagi disertasi tentang
gerakan modern Islam 1900 – 1942 yang ditulis oleh Deliar Noer di Cornell University, Amerika Serikat,
tahun 1973.5 Setelah itu, kemudian bermunculan beberapa karya lain yang semakin memperbanyak
khazanah karya ilmiah sejarah Islam Indonesia yang ditulis oleh para sejarawan domestik. Tahun 1980,
Kuntowijoyo menulis tentang perubahan sosial di masyarakat agraris Madura, tahun 1989 muncul
1
Karya-karya lama sejarah Indonesia atau sejarah Islam Indonesia sebelum abad ke-20 sudah banyak ditulis, tetapi metode
penulisannya bersifat naratif bukan akademik-ilmiah yang bersifat analisis. Istilah-istilah seperti “historiografi tradisional”
atau “sumber-sumber lokal” abad ke-19 ke belakang atau babad, riwayat, kisah, cerita dan lain-lain, adalah penyebutan untuk
jenis karya-karya ini.
2
Lihat Hoesein Djajadiningrat, Critische beschouwing van de Sadjarah Bantěn. Bijdrage ter kenschetsing van de Javaansche
Geschiedschrijving, Joh. Enschedé an Zonen, Haarlem (Nederland, 1913). Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan
judul Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten: Sumbangan Bagi Pengenalan Sifat-sifat Penulisan Sejarah Jawa, Penerbit Djambatan, 1983.
3
Karya-karya sejarawan asing lebih banyak tapi tidak masuk kepada pembahasan ini. Nama-nama seperti Kahin, Anthony
Reid, Ricklefs dll banyak menulis sejarah Indonesia abad ke-20.
4
Taufik Abdullah, Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927-1933), Ithaca: Cornell Modern
Indonesia Project, Cornell University, 1971.
5
Deliar Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900–1942. Singapore: Oxford University Press, 1973.
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disertasi Alfian tentang perilaku politik Muhammadiyah di zaman kolonial diterbitkan oleh Universitas
Gadjah Mada6 dan seterusnya hingga Azyumardi Azra tentang jaringan ulama Nusantara dengan Timur
Tengah pada abad ke-16/17 (1992), Yudi Latif tentang kemunculan strata kaum inteligensia pada awal
ke-20 (2005), Jajat Burhanuddin tentang pasang surut hubungan ulama dan kekuasaan di Nusantara
(2012) dan seterusnya. Karya-karya tersebut hanyalah beberapa contoh yang menonjol dari jumlah
yang cukup banyak.
Kemunculan karya-karya itu satu sisi sangat menggembirakan sebagai kemajuan studi-studi sejarah
Islam Indonesia, tetapi sisi lain, dari perspektif Islam, cara penulisan sejarah dalam komunitas Muslim,
tanpa banyak disadari, berlangsung dengan tak berlandaskan pesan dan tujuan penulisan sejarah dalam
Islam. Wahyu atau petunjukan Tuhan tidak menjadi panduan bagaimana seharusnya sejarah dituliskan
untuk dibaca dan dipelajari oleh umatnya.

B. Pembahasan
Apakah fungsi, pesan dan tujuan orang menuliskan sejarahnya? Di kalangan para sejarawan, tuntutan
menuliskan sejarah sudah menjadi perdebatan klasik sejak pertengahan abad ke-20. Para sejarawan dan
kritisi sosial memberikan alasan-alasannya yang beragam. George Orwell (1944) menyebutkan karena
sejarah ditulis oleh mereka yang menang.7 George Santayana (1955) mengatakan karena sejarah ditulis
selalu salah dan karenanya harus dituliskan kembali.8 Kesalahan menulis sejarah tidak hanya dihadapi
generasi modern, bahkan enam abad sebelum Santayana, Ibnu Khaldun dalam kitabnya Mukaddimah sudah
menguraikan tentang kesalahan-kesalahan fatal dalam sejarah. Para sejarawan Muslim terkemuka telah
membicarakan peristiwa-peristiwa sejarah secara luas dan mendalam. Mereka mengumpulkannya serta
menuliskannya dalam pelbagai buku, kemudian menyimpannya baik-baik. Namun, orang-orang yang tidak
berhak mencampuri sejarah – disadari atau tidak – telah memasukkan gosip dan cerita-cerita palsu ke
dalam buku-buku sejarah tersebut sebagai bumbu penyegar. Tindakan ini diikuti oleh orang-orang yang
datang sesudahnya. Kemudian mereka meneruskan informasi itu kepada kita sebagaimana mereka telah
mendengarnya.9 Bagi Simon Schama (2002), tujuan menuliskan sejarah bukan untuk bernostalgia atau
meratapi kematian tetapi untuk menginspirasikan kehidupan.10 Thomas Holland (2012) berpandangan
menulis ulang diperlukan karena banyaknya bias dalam penulisan sejarah.11 Bila menuliskan ulang sejarah
adalah sebuah tuntutan di banyak komunitas masyarakat, pertanyaan mendasar masih perlu diajukan:
Untuk apa sebenarnya sejarah ditulis? Jawaban atas pertanyaan ini akan beragam tergantung pandangan
hidup, ideologi dan filsafat sejarah yang dianut seperti dideskripsikan di atas.

Untuk Apa Sejarah Ditulis? Pandangan Islam
Bagi kalangan Muslim, menjawab pertanyaan ini haruslah berangkat dari perspektif Islam karena
menulis sejarah atau pengembangan ilmu tidak bisa lepas dari tuntunan agama. Ilmu tidak bebas
6
Alfian, Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Movement Organiation under Dutch Colonial, Yogyakarta,
Java Indonesia, Gadjah Mada University Press, 1989.
7
Goerge Orwell, “History is Written By the Winners,” Tribune, 4 February 1944.
8
“History is always written wrong, and so always needs to be rewritten.” Lihat George Santayana, The Life of Reason: The
Phases of Human Progress, Charles Scribner’s Sons, 1955.
9
Ibn Khaldun, Mukaddimah, penerjemah. Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986, hal 4-5.
10
Lengkapnya Schama menulis, “history ought never to be confused with nostalgia. It’s written not to revere the dead,
but to inspire the living. It is part of our cultural bloodstream, the secret of who we are. And it tells us to let go of the past,
even as we honour it; to lament what ought to be lamented; and to celebrate what should be celebrated,” (Simon Schama, A
History of Britain, 2002).
11
Wawancara jurnalis India, Marisha Karwa dengan Thomas Holland, “The idea that history should be written without
bias is itself a biased one: Thomas Holland,” dalam http://www.dnaindia.com, diakses 15 Februay 2015. Dalam konteks ini,
Holland menulis buku Islam: The Untold Story (2012) yang kontroversial dan mengundang kritik dari kalangan Muslim ekstrimis
maupun Muslim moderat. Salah satu pernyataannya yang memicu kontroversi adalah mempertanyakan Islam benar-benar
lahir di Saudi Arabia.
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nilai (free value) maka nilai-nilai agama harus mendasari perkembangan ilmu. Lebih dari sekadar
agama, Islam adalah sebuah identitas dan worldview12 atau pandangan hidup kesemestaan (way of life)13
termasuk pandangan sejarah yang bersumber dari otentisitas Al-Qur’ān dan Hadits Nabi. Bagaimana
pandangan Al-Qur’ān tentang sejarah? Bagaimana Muslim harus menuliskan sejarah dalam Islam?
Menjawab pertanyaan ini, Allah SWT berpesan melalui wahyu Al-Qur’an secara sangat jelas tentang
ruh menulis sejarah dalam Islam:
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah
diperbuatnya (masa lalunya) untuk hari esok (masa depanmut), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
“Li-ghad” dalam ayat itu paling tidak mengandung dua makna:
Pertama, mengambil hikmah dan pelajaran (‘ibrah) dari peristiwa masa silam untuk tidak mengulangi
kesalahan dua kali atau yang telah dilakukan untuk perbaikan hari esok atau kejayaan masa depan. Dengan
demikian, sejarah dalam Islam memiliki ruh sebagai pesan (message), pelajaran (lesson), visi (vision),
transformasi (transformation) dan emansipasi (emansipation) yang semuanya hanya untuk satu tujuan:
belajar dari kesalahan untuk perbaikan ke depan. Mengapa pesan ini begitu eksplisit dinyatakan oleh
Al-Qur’an? Karena kecenderungan utama manusia atau karakter dasarnya adalah pelupa dan tak belajar
dari kesalahannya. Kelalaian ini sangat sering membuat manusia, termasuk umat Islam, mengulangi dan
mengulangi lagi kesalahannya karena tak mengambil hikmah dan pelajaran dari masa lalunya. Akhirnya
tak ada perbaikan di masa kini dan kemajuan di masa depannya. Sekian kali peristiwa peringatan terjadi
di masa silam, bahkan banyak sekali, tapi tidak menjadi pelajaran dan kualitas kesadaran serta kehidupan
pun tidak berubah membaik. Apakah inti gerak sejarah kehidupan manusia kecuali perubahan ke arah yang
lebih baik (progress) secara terus menerus? Buat apa ilmu, penelitian dan metodologi terus berkembang
dan mengalami kemajuan pesat tapi tidak berdampak pada peningkatan kualitas kesadaran dan perubahan
kehidupan ke arah yang lebih baik? Inilah nilai aksiologis ilmu sejarah sebagai sebuah pesan moral yang
sangat jelas dalam Islam. Pesan dan tujuan utama menulis, menggali dan studi sejarah dalam Islam,
lebih dari sekadar studi ilmiah, adalah untuk pesan moral (moral message) karena pada dasarnya moralitas
adalah inti keadaban kehidupan manusia di bawah bimbingan Islam sebagai agama sebagai sebuah pesan
ilahiah (divine message). Disinilah, konteks wahyu memandi ilmu bertemu.
Kedua, li-ghad juga sangat jelas berarti sejarah dalam Islam bukan sejaran an-sich, bukan hanya sejarah
sebagai ilmu, bukan sejarah sebagai pengetahuan masa silam semata, melainkan sejarah sebagai masa
kini (today history) bahkan “sejarah masa depan” (future history). Pada today dan future, disitulah hikmah
sejarah ditemukan karena tak mengulagi kesalahan-kesalahan sebelumnya. Dengan demikian, pengetahuan
sejarah dalam Islam itu hidup, aktif dan aktual. Masa silam dibuat memiliki relevansinya dengan kekinian
dan masa depan. Masa silam sebagai peritsiwa yang sudah terjadi dan sudah hilang ditelan debu sejarah
Dalam Islam, penyebutan worldview atau Islamic vision ini cukup beragam tetapi dalam substansi yang sama. Maududi
menyebutnya sebagai Islami nazariyāt. Manurutnya, makna Islami Nazariyāt (worldview) adalah pandangan hidup yang dimulai dari
konsep keesaan Tuhan yang berimplikasi pada keseluruhan kegiatan kehidupan manusia di dunia. Sayyid Qutb menggunakan
istilah al-Tasawwur al-Islamī (visi Islam) yang dimaksudkan sebagai keyakinan dasar yang terbentuk dalam hati dan pikiran setiap
Muslim yang memberi gambaran khusus tentang wujud dan apa-apa yang terdapat dibalik itu. Yang lain, Mohammad Ashif
al-Zayn menyebutnya al-Mabda’ al-Islamī (prinsip Islam), Syed Naquib al-Attas mengistilah ru’yah al-Islām li al-wujūd (pandangan
Islam tentang wujud). Kesamaan makna dari penyebutan yang berbeda-beda ini adalah Islam memiliki pandangan tersendiri
atas segala sesuatu. Sebagai sebuah konsep yang netral, cara pandang ini juga berlaku untuk semua aliran dan agama. Misalnya,
pandangan komunis (al-Mabda’ al-Shuyu’i), atau Western worldview, Christian worldview, Hindu worldview dan sebagainya. (Lihat,
Hamid Fahmi Zarkasyi, “Pandangan Hidup Islam (Islamic worldview)”, http://hamidfahmy.com, diakses 12 Februari 2013). Lain
kata, dunia pandang Islam ini disebutkan Darell Furgason sebagai, “Muslims see their faith as all-encompassing,” (Wieland
and Catchpoole, “Islam and Worldview: The Big Picture,” http://creation.com/islam-and-worldview-the-big-picture, 7 April 2006)
13
Pandangan hidup Muslim dirumuskan Montgomery Watt sebagai “whole way of life . . . covers both the private and public/
societal lives of man, it permeates the whole fabric of society, and includes theological dogma, forms of worship, political theory and a detailed
code of conduct, including even matters which the European would classify as hygiene or etiquette.” William Montgomery Watt, What is
Islam?, 2nd edition, (London: Longman, 1979), hal. 3-9.
12
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tak ada artinya bila dipelajari sebagai masa silam semata. Peristiwa itu sudah terjadi dan hanya sekali.
Sejarah akan menemukan maknanya bila ditulis untuk diambil hikmah dan pelajarannya. Today history
(sejarah kekinian) dan future history (sejarah masa depan) kini sudah muncul gerakannya dari sekelompok
komunitas yang sadar untuk studi-studi sejarah yang lebih bermakna.
Saat kritik atas modernitas dan positivisme belakangan semakin menguat karena peradaban Barat
modern ternyata tidak memberikan direksi ke arah kehidupan yang lebih baik karena studi-studi dan ilmu
pengetahuan berkembang di atas prinsip “ilmu untuk ilmu,” gagasan-gagasan mengembangkan studistudi sejarah berdasarkan prinsip “wahyu memandu ilmu” itu menjadi sangat relevan. Studi, penelitian
dan penulisan sejarah yang “wahyu memandu ilmu” adalah penulisan sejarah atau rekonstruksi yang
menekankan ‘ibrah. Karena pentingnya menulis sejarah versi Qur’ani ini maka aksiologisme sejarah Islam
ini semestinya diaplikasikan dalam studi-studi sejarah Islam di Indonesia.
Pertanyaannya, sudahkah karya-karya sejarah Muslim Indonesia, baik buku-buku yang ditulis khusus
tentang sejarah Islam yang memiliki bobot akademik atau penelitian-penelitian disertasi yang ditulis
untuk meraih gelar doktor, memenuhi kriteria aksiologisme Islam ini? Survei sementara (preliminary
research) atas karya-karya yang ditulis terutama sejak awal abad ke-20 yaitu pada karya-karya penting
berupa hasil-hasil studi atau penelitian disertasi tidak menunjukkan kesadaran atau kebutuhan ini.
Sebagaimana disebutkan di awal, sejak awal abad ke-20, panggung sejarah Indonesia mulai memiliki
historiografi modernnya sendiri. Sejak ditulisnya Sejarah Banten oleh Husein Djajadingrat di Leiden
University pada tahun 1913 kemudian berlanjut pada studi-studi selanjutnya yaitu The Modernist Muslim
Movement in Indonesia 1900 – 1942 yang ditulis oleh Deliar Noer, kemudian karya Taufik Abdullah, The
Kaum Tua and Kaum Muda in Sumatra; karya Kuntowijoyo, Social Change in Madura; karya monumental
Azyumardi Azra The Transmission of Ulama in Middle East and Southeast Asia in Sixteenth and Seventeenth
Century; Jajat Burhanuddin, Ulama dan Kekuasaan; dan Yudi Latif, Intelligenstia and Power in Early 20th Century
dan yang lainnya, semuanya tidak menunjukkan semangat Al-Qur’an atau wahyu dalam memandu
penulisan karya-karya ilmiah tentang sejarah. Buku-buku penting lain juga menunjukkan hal yang
sama seperti Menemukan Peradaban: Arkeologi dan Islam di Indonesia karya Hasan Muarif Ambary; Arkeologi
Islam Nusantara dan Kota-kota Muslim di Indonesia karya Uka Tjandrasasmita dan lain-lain. Semua karya
yang ditulis oleh para sejarawan Muslim Indonesia itu tidak menunjukkan semangat Al-Qur’an dalam
penulisan sejarah.14
Semangat Qur’ani dalam penulisan sejarah itu adalah sebuah rumusan sederhana. Setelah memenuhi
unsur ilmiah atau pembuktikan akademik melalui sumber-sumber yang valid berupa sumber primer dan
sekunder sebagai fakta sejarah yang kuat, kemudian berdasarkan fakta-fakta yang kuat itu kesimpulan
dirumuskan, di akhir studi harus digambarkan pesan moralnya atau ‘ibrah-nya yaitu historical messagenya sehingga ada pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa yang telah diteliti, dianalisis dan dipelajari.
Penulisan ‘ibrah ini cukup ditulis beberapa lembar di akhir studi yang fungsinya mengingatkan peneliti,
penstudi, penulis dan pembaca agar menarik pelajaran dari peristiwa yang dibaca dan dipelajarinya.

Penulisan ‘Ibrah: Eksplisit atau Implisit?
Sebagian orang berpandangan, memberikan nasehat, penyadaran atau menuliskan pelajaran dari suatu
peristiwa tidak mesti eksplisit, tertulis, dinyatakan atau dibunyikan. Cukup implisit saja agar pesan tak
terkesan verbalistis dan setiap orang silahkan mengambil hikmah dan pelajarannnya masing-masing dari

14
Keputusan ini atas pertimbangan bahwa wajar bila karya-karya sejarah Islam Indonesia oleh para sejarawan asing atau
dikenal sebagai Indonesianis tidak menerapkan nilai aksiologisme Islam karena status mereka bukan Muslim. Karenanya, karyakarya melimpah dari J.C. van Leur, Wertheim, Snouck Hurgronje, Denys Lombard, Henri Chambert-Loir, M.C. Ricklefs, Martin
van Bruinessen, Karel Steenbrink, Clifford Geertz, Robert Jay, Anthony Reid, Robert Hefner dan lain-lain tidak dimasukkan
dalam kajian disertasi ini.

54

TRILOGI WAHYU MEMANDU ILMU

data dan fakta-fakta yang ada tanpa perlu diberi tahu dan diarahkan. Pandangan ini ada benarnya dalam
masyarakat yang senang mencari makna, individual dan bila bukan dalam lembaga.
Dalam masyarakat yang belum biasa berefleksi, merenung mencari makna dan dalam lembaga, pesan
atau ‘ibrah perlu dituliskan dibunyikan secara eksplisit agar terbaca secara jelas. Al-Qur’an dan hadis
sebagai pedoman hidup yang didalam banyak terdapat perenungan dan nasehat pun dituliskan secara
eksplisit dan hanya sedikit ayat yang bersifat implisit (mutasyabihat).

Implementasi di UIN Bandung
Implementasi penulisan karya sejarah Islam yang menyertakan bagian ‘ibrahnya dalam penulisan karya
ilmiah sebagai perwujudan dari penulisan sejarah yang Islami berdasarkan moto “wahyu memandu
Ilmu,” sudah waktunya di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan sudah menemukan relevansinya
karena nyambung dengan visi dan misi UIN Bandung. Implementasi bisa dilakukan di Jurusan Sejarah
dan Kebudayaan Islam (SKI) Fakultas Adab dan Humaniora sebagai jurusan/fakultas yang relevan dan
dengan gagasan WMI dalam bidang sejarah.
Bentuk implementasinya adalah di dalam skripsi S1 dan tesis S2 wajib menambahkan bab terakhir
setelah kesimpulan dengan nama “Bab ‘Ibrah,” atau “Bab Hikmah” atau “Bab Pesan Sejarah.”

Contoh outline disertasi studi Sejarah Islam
dalam semangat Wahyu Memandu Ilmu
______________________________
MEMBANGUN SEJARAH QUR’ANI
Kritik Nalar Islam atas Historiografi Islam Indonesia Abad ke-20

Ahmad Fadhillah
NPM: 13.3.00.0.04.01.38
outline
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STRATEGI PENERAPAN SPIRIT KEILMUAN WAHYU
MEMANDU ILMU DALAM BIDANG ILMU SASTRA
INGGRIS DI KAMPUS UIN SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pepen Priyawan

A. Pendahuluan
Sebagai argumentasi awal dari tulisan ini, sebagaimana judul diatas, makalah ini akan berfokus pada
strategi penerapan spirit keilmuan wahyu memandu ilmu (WMI) dalam bidang ilmu Sastra Inggris. Strategi
ini ditentukan dengan konsep dasar WMI. Konsep dasar yang digunakan adalah sudut pandang metaforis.
Sedangkan penerapan spirit WMI dalam Keilmuan sastra Ingris akan ditelaah lewat pengecekan hasil
penemuan permasalahan dan didasarkan pada faedahnya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan/
atau penerapan pada praktik. Sebagai tambahan tujuan dari penulisan makalah ini adalah menurunkan
konsep WMI menjadi aksi.
Strategi menurut Buckley dkk. (1976: 23) terkait dengan sifat alamiah yang esensial dari data dan
proses data tersebut dikumpulkan dan diolah. Strategi juga, jika dikaitkan dalam rancang bangun keilmuan
WMI di UIN Sunan Gungung Djati bandung, merupakan sebuah level dari implementasi integratif-holistik
WMI yang memproses pembelajaran keilmuan (2008: 39). Dalam konteks level ini dosen dituntut kualitas
dan keterampilan mengajarnya. Dalam sebuah kasus pembelajaran salah satu mata kuliah di program
studi Sastra Inggris, Prose: The Novels dosen memberikan sesuai silabusnya sejumlah judul-judul novel dari
Inggris, Amerika dan wilayah Anglofonik. Materi-materi dalam novel ini bersifat fiktif dengan kekhasan
narasi panjang novel. Nyaris tidak ditemui wacana keislaman dan keindonesiaan dalam novel-novel yang
dibaca. Selain itu juga patut diprtimbangkan latar belakang mahasiswa UIN SGD Bandung yang banyak
berlatar pesantren. Jikapun sebagian mahasiswa berlatar pendidikan sekolah menengah umum, mereka
pun tetap berlatar agama Islam. Dalam beberapa kasus mahasiswa kesulitan mengapresiasi narasi novel
yang tidak banyak mewacanakan keislaman dan keindonesiaan (termasuk juga lokalitas). Ilmu sastra
bisa menjadi begitu berjarak.
Data material pembelajaran, latar belakang pendidikan mahasiswa, dan pemahaman integral-holistik
dari dosen atas ilmu agama dan sastra menjadi titik tolak permasalahan sekaligus pembentukkan strategi
penerapan spirit keilmuan WMI dalam bidang ilmu Sastra Inggris ini. Dalam kasus seperti ini rekonstruksi
ilmu agama dan ilmu umum lewat implementasi integratif-holistik WMI dengan level strategis ini menjadi
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penting. Keterpaduan beragam keilmuan terbukti melibatkan banyak pemahaman dan keterlibatan dosen
dan mahasiswa. Integrasi ilmu agama dan sastra Inggris teruji lewat keberaksaraan yang teliti. Keterkaitan
antara agama dan sastra Inggris menjadi kunci perpaduan keilmuan sastra Inggris ini.
Spirit keilmuan diterapkan dalam pengecekan hasil penemuan permasalahan data material
pembelajaran, latar belakang pendidikan mahasiswa, dan pemahaman integral-holistik dari dosen atas ilmu
agama dan sastra. Permasalahan ini mungkin masih menyederhanakan berbagai macam persoalan di bidang
ilmu sastra Inggris. Oleh karenanya perlu penelahaan ulang dengan didasarkan pada faedah ditelitinya
permasalahan di atas. Permasalahan ini pun perlu dikaitkan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan/
atau penerapan pada praktik. Permsalahan yang mungkin muncul kemudian adalah apakah permasalahan
dan lalu penelitian ini mempunyai aplikasi teoritikal dan atau praktikal. Sebagaimana dikatakan Fatah
Natsir (v: 2008) dalam kata pengantarnya, WMI merupakan pandangan konseptual. Artinya konsepsi
WMI untuk dijadikan aksi atau praktik bisa menjadi permasalahan yang dijawab kemudian. Tulisan ini
tidak ingin terburu-buru mensyaratkan dan menjawab integrasi dan kesatuan keilmuan.

B. Pembahasan
Dalam bagian pembahasan ini akan dipaparkan pertama kali dengan pemahaman keilmuan sastra Inggris
lalu diteruskan dengan desain metode penelitian, ruang lingkup penelitian dan spesifikasi, kondisi SDM
(dosen/peneliti/pemikir/laboran/pustakawan) saat ini, kondisi yang diharapkan, program pengembangan
bidang ilmu yang memuat unsur-unsur: 1). penguatan teori (seminar, loka karya, workshop dll); 2).
penguatan kelembagaan (peninjauan/revisi kurikulum, membuat team teaching, membentuk kelompok
riset, membuka prodi/jurusan baru, dan sinergisitas dengan lembaga/unit lain seperti lpm, lp2m,
perpustakaan & laboratorium terpadu, lembaga jurnal serta puskaji); 3). pengembangan sdm (diklat, short
course, studi lanjut), pendanaan & penambahan fasilitas lainnya; 4). pengembangan jaringan (call of paper
& penerbitan prosiding, riset bersama dan studi banding); 5). pengembangan penelitian, diseminasi/
publikasi & pemanfaatan hasil riset (pembuatan jurnal baru dan pengabdian pada masyarakat).
Tujuan pembelajaran sastra Inggris ini adalah untuk terbiasa membaca, mengapresiasi dan
mengevaluasi karya sastra Inggris, yang terutama berbahasa Inggris, dalam cakupan teks-teks atau karyakarya sastra Inggris, sejarah sastra Inggris dan sejarah sastra Inggris di Inggris, Amerika dan wilayah
penutur bahasa Anglofonik, dan teori-teori kesastran.
Di Inggris sastra berkembang dalam rentang awal abad sampai kini. Seperti yang dirangkai
oleh Eagleton bahwa esai pada abad tujuh belas mulai menorehkan tren kesastraan. Seiring dengan
berkembangnya novel di abad ke delapan belas prosa nonfiksi semakin menunjukan prestasinya bagi
kesastraan di Inggris. Hadiah Nobel mengawali penghargaan terhadap karya nonfiksi pada tahun 1950
kepada Bertrand Rusell dan kepada Winston Churchill pada tahun 1953. Di Amerika di mulai pada babak
pemikiran Puritan, minda banyak tertuang dalam sastra. Banyak diari-diari dan tulisan meditasi merekam
isu tematis mengenai kehidupan yang disandingkan dengan keshalehan atas manusia-manusia pada zaman
tersebut (1994: 108). Pada saat yang sama tulisan jurnalisme menyeruak. Kombinasi teknik-teknik fiksi
dan fakta-fakta, membentuk dan merekayasa sastra yang sudah kokoh seperti pada puisi dan drama.
Di negara dan bangsa lain selain Inggris dan Amerika sastra Inggris tidak banyak diungkap namun
berwacana oleh penulis dari Inggris dan Amerika sendiri, selain dari penulis dalam negeri. Di India penulis
kontroversial bernama Salman Rushdie bisa disebut sebagai penulis Sastra Inggris. Beberapa nama dari
benua Afrika seperti Ben Okri, Chinua Achebe, David Owoyele, dan Amma Ata Aidoo banyak menulis
karya sastra dalam bahasa Inggris.
Kategori dan bentuk karya Sastra Inggris bermodelkan karangan yang menjelaskan sesuatu proses atau
gagasan, dan/atau perawian. Isi dari karya sastra memuat tipe-tipe: retoris mengenai eksposisi, deskripsi,
narasi, persuasi, struktur dan susunan, stilistika, tone/nada, assumsi, perilaku, ilustrasi, komparasi dan
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konstrasi, dan analogi. Kesastraan Inggris berkisar dan mengenai bentuk-bentuk keformalan atas puisi,
drama, prosa fiksi, esai, biografi dan otobiografi, pidato dan ceramah, narasi dalam banyak bentuk lainnya
yang berkembang. Selanjutnya muncul topik-topik mengenai kebahasaan dan stilistika, seni, peradaban,
pendidikan, modernitas, realitas, hubungan antar manusia, sejarah, kebebasan pers, dan juga agama, dll.
Desain metode penelitian sastra Inggris berdasar pada kajian-kajian terhadap karya sastra, sejarah
kesastraan Inggris dan wilayah Anglofonik, serta teori kesastraan. Fakta dan fiksi, kebahasaan, nilai,
ideologi, dan estetika sastra seringkali dikaji dalam program studi sastra Inggris. Desain metode penelitian
bidang ilmu sastra Inggris sebagaimana juga keilmuan humaniora lainnya sangat memiliki kekhasan.
Kekhasan pertama adalah sastra Inggris memastikan materi keilmuan sastra yang berbahasa Inggris. Di
dalam materi-materinya ada karya-karya sastra Inggris dan karya Anglofonik banyak memuat wacana
sesuai keInggrisan dan keAnglofonikkan karya sastra masing-masing. Selain hal karya sastra Inggris ini,
sejarah kesastraan Inggris dan Anglofonik merupakan bidang wilayah kajian lain. Sejarah sastra Inggris
memiliki kekhasan sesuai dengan sejarah politik, ekonomi, social, dll di Inggris. Pun dengan sejarah
kesastraaan di wilayah-wilayah penutur bahasa Inggris lainnya. Yang terakhir, untuk menyederhanakan
arah desain metode penelitian sastra Inggris, teori-teori sastra ikut menjadi bagian dari pengkajian di
ilmu sastra Inggris. Teks-teks teori sastra ini banyak terkait pula dengan kajian keilmuan lain seperti
filsafat, ekonomi, sejarah, dan beragam lainnya. Berdasar pada wilayah kajian sastra Inggris ini maka
desain metode penelitian sastra Inggris berdasar pada ketiga hal di atas menuntut desain metodis dengan
kesesuaian karya, perkembangan sejarah sastra dan teori-teori.
Ruang lingkup penelitian dan spesifikasi sastra Inggris seperti disebut di atas mengarah pada halhal yang sejajar dengan desain metodis penelitian sastra Inggris. Ruang lingkup kajian sastra Inggris
bisa memuat berbagai pilihan atau perbandingan wacana keilmuan sastra dengan perkaitan keislaman
dan keindonesiaan. Mengingat keterkaitan ini cukup membutuhkan ketelitian, kajian ruang lingkup dan
spesifikasi sastra Inggris bisa diwadahi lewat subjek nomenklatur dari mata kuliah di program studi
sastra Inggris. Cukup banyak karya sastra Inggris yang memuat dan terkait langsung atau tidak langsung
dengan keislaman dan keindonesiaan. Sehingga ilmu Sastra Inggris bisa menjadi integratif-holistik sesuai
spirit keilmuan WMI.
Secara etimologis kata “litteratura” diambil dari kata “littera” (letter), which is the smallest element of
alphabetical writing. Sebagai pembanding kata literature Klarer menggunakan kata text yang direlasikan
dengan kata textile dan diterjemahkan sebagai fabric (susunan): helaian benang dari barang tenunan
hingga kata-kata dan kalimat-kalimat membentuk teks yang bermakna dan bertalian secara logis. Klarer
mempertegas bahwa fenomena sejarah dan budayalah yang bisa mendeskripsikan lebih jauh dan untuk
meneliti kondisi resepsi dan produksi sastra. Dalam kegiatan mengapresiasi karya sastra (terutama
dan khususnya karya sastra Inggris), pertanyaan dan renungan mengenai perihal apakah yang menjadi
ukuran sebuah karya sehingga bisa disebut bernilai, bersifat atau berbentuk sastra atau ilmu sastra
kerap dipersoalkan. Dalam proses eksaminasi terhadap hal apakah sebuah karya bisa termasuk atau
tidak termasuk sastra seringkali dijawab lewat buku karya sastra itu sendiri. Dengan genre tertentu yang
disebut maka sebuah karya telah menjadi karya sastra itu sendiri sesuai dengan genre yang disebutnya
(sebuah Novel memperjelas bahwa karya ini adalah sebuah karya sastra, begitu pula cerpen, puisi dan
drama). Adakalanya sebuah karya disebut sebagai sebuah karya sastra (antologi Prosa atau novel-novel
popular menetapkan bahwa karya didalamnya adalah karya sastra). Yang seringkali dilakukan juga adalah
pembaca selalu bermaklumat untuk mengapresiasi saja karya tertentu. Tentu saja apresiasi adalah hal
pertama yang harus dilakukan. Namun jika kemudian dipertanyakan bentuk kesastraan atas karya yang
dibaca adalah sastra maka sebaiknya pertanyaan itu adalah bentuk apresiasi itu sendiri.
Kondisi SDM (dosen/peneliti/pemikir/laboran/pustakawan) di program studi sastra Inggris terdiri
dari satuan program pemisahan keilmuan dari dosen-dosen sastra Inggris, bahasa Inggris, dan keilmuan
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agama dan budaya. Dosen-dosen sastra Inggris berjumlah enam orang dosen tetap PNS dan satu dosen
honorer. Dosen-dosen bahasa Inggris terdiri dari enam orang dosen disertai tiga dosen honorer. Satu orang
dosen yang mengampu bidang kesastraan hampir mengampu empat mata kuliah ilmu sastra Inggris dalam
satu tahun ajaran atau dalam satu semester mengampu dua mata kuliah ilmu sastra Inggris. Terdapat pula
enam orang dosen keilmuan agama dan budaya. Total seluruh dosen 19 dosen tetap ASN dan lima dosen
honorer. Patut dipertimbangkan bahwa ada sekitar 42 sks dari 21 mata kuliah ilmu sastra Inggris, 30 sks
dari lima belas mata kuliah bidang kajian atau keilmuan linguistika atau bahasa dan sisanya merupakan
keilmuan pendukung kesastraan dan linguistika, serta keilmuan agama dan budaya.
Sebagai pertimbangan lainnya, setiap tahun dimulai tahun 2005 sampai 2016, rata-rata jumlah
mahasiswa yang diterima sastra Inggris berkisar sekitar 250 orang atau dalam keragaman kelas diwadahi
dalam tujuh atau lima kelas setiap angkatannya. Hal ini memperkirakan beban kinerja dosen dalam
mengajar yang berlebih.
Kondisi yang diharapkan dalam kajian dan lingkup ilmu sastra Inggris, metode penelitian yang khas
sesuai kajian ilmu atau kritik sastra Inggris membutuhkan kebakuan segera. Penelitian atau kritik sastra
Inggris banyak berbentuk penelitian studi dokumentasi atau pustaka, dengan bentuk kritik sastra yang
sangat membedakan dengan kajian dengan lkeilmuan lain. Dalam kekhasan keilmuannya sastra Inggris
dan Linguistika membutuhkan integrasi dan satuan yang padu dengan banyak kajian keilmuan lainnya.
Sehingga sastra inggris bisa bersifat integratif-holistik sebagaimana spirit keilmuan WMI.
Program pengembangan bidang ilmu membutuhkan unsur-unsur kegiatan-kegiatan seminar dalam
rangka memperkuat pemahaman keilmuan sastra Inggris yang terus berkembang. Lewat seminar, loka
karya, workshop dll. nasional dan internasional, ilmu sastra Inggris perlu dikembangkan. Penguatan
kelembagaan (peninjauan/revisi kurikulum, menyusun teaching team, membentuk kelompok riset,
membuka prodi/jurusan baru, dan sinergisitas dengan lembaga/unit lain seperti LPM, LP2M, perpustakaan
& laboratorium terpadu, lembaga jurnal serta puskaji juga sangat dibutuhkan, terutama dengan
pemahaman bahwa kajian ilmu sastra Inggris memiliki kekhasan dalam derajat tertentu dan berbeda
dengan penelitian-penelitian di keilmuan lain. Pengembangan sumber daya manusia (diklat, short course,
studi lanjut), pendanaan dan penambahan fasilitas lainnya ikut dibutuhkan. Patut digaris bwahi bahwa
belum banyak dosen ilmu sastra Inggris yang bisa melanjutkan ke program sekolah pasca sarjana S3
dengan banyak alas an dan pertimbangan. Pengembangan jaringan (call of paper & penerbitan prosiding,
riset bersama dan studi banding) harus ditingkatkan mengingat keilmuan sastraInggris yang diwadahi
oleh fakultas Adab dan Humaniora dan/atau oleh UIN SGD Bandung masih dan butuh disokong untuk
mengembangkan keilmuannya berdasar pengembangan keilmuan yang harus disebarluaskan lewat kegiatan
luar kampus. Pengembangan penelitian, diseminasi/publikasi & pemanfaatan hasil riset (pembuatan
jurnal baru dan pengabdian pada masyarakat) harus pula dibantu lewat lembaga terkait di dalam dan
luar kampus UIN SGD bandung.

C. Penutup
Simpulan keilmuan WMI dalam Ilmu Sastra Inggris menyaratkan integrasi dan kesatuan keilmuan
agama dan sastra dalam keterkaitan ke dua disiplin ini. Dalam beberapa hal ilmu agama sudah dengan
sendirinya berada dalam karya-karya sastra Inggris. Namun dalam teori-teori sastra yang masih dan
selalu berkembang keislaman dan keindonesiaan masih sangat memerlukan pembahasan lebih dalam
karena juga sangat tergantung dengan perkembangan keilmuan keislaman itu sendiri. Sementara dalam
kajian sejarah sastra Inggris yang ajeg perlu kiranya dipertimbangkan keterkaitan dan keselarasan bahwa
sastra Inggris pernah dan bisa berkaitan dengan sejarah keislaman atau dengan keilmuan yang bersinergi
dengan kesejarahan kesastraan Inggris.
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Saran dan rekomendasi dari penulis terkait dengan keilmuan sastra Inggris yang berdasar pada
WMI lebih berdasar pada permakluman bahwa assumsi sederhana atas keberadaan sastra Inggris—yang
sekarang masih dianggap diluar keilmuan Islam—sebaiknya tetap dipahami lewat dasar keilmuan sastra
Inggris yang telah dipaparkan dalam tulisan ini. Ketika Wahyu Memandu Ilmu yang dibaca dalam tulisan
ini belum dimengerti sebagaimana keilmuan agama dan kesastraan juga linguistika masih berdiri sendiri
secara ekslusif maka sebaiknya, secara bersama-sama, tulisan ini dianggap sebagai tulisan awal yang
masih mencari letaknya dalam keislaman. Sastra Inggris seperti keilmuan lainnya harus bergantung
pada keilmuan lain itu sendiri untuk mensyaratkan dirinya menjadi keilmuan yang integratif-holistik
sebagaimana spirit WMI.
Saya tutup tulisan ini dengan sebuah stanza
Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things Fall Apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world. (W. B. Yeats, “The Second Coming”)

DAFTAR PUSTAKA
Abrams, M. H. 1999. A Glossary of Literary Terms. United States: Heile & Heinle
Adam, Hazard (ed). 1971. Critical Theory since Plato. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich
Alexander, Michael. 2000. A History of English Literature. London: Macmillan Press Ltd.
Bradley John L. et all. 1968. Masterworks of English Prose: A Critical Reader. New York: Holt, Rineheart and
Winston, Inc.
Comley, Nancy R. (Rev). 1989. Literary Nonfiction: Theory, Criticism, Pedagogy, ed. Chris Anderson Carbondale:
Southern Illinois UP
Conrad, Joseph. The Project Gutenberg EBook of Victory. www.gutenberg.org. January 9, 2006 [EBook
#6378] Produced by Tracy Camp and David Widger
Franklin, Benjamin. 1990. Poor Richard’s Almanack Mount Vernon, NY: Peter Pauper Press, n.d.)
Lazar, David Ed. Truth in Nonfiction: Essays. University of Iowa Press, Iowa City: 2008
Klarer, Mario. 2004. An Introduction to Literary Studies. London: Routledge.
Swift, Jonathan. The Writings of Jonathan Swift, Greenberg, Robert A. and William B. Piper, eds. New York:
W. W. Norton & Co., 1973. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All
rights reserved.
Eagleton, Terry. 1996. Literary Theory: An Introduction. St. Catherine’s College Oxford: Blackwell Publishing
Vanspanckeren, Kathryn. 1994. Outline of American Literature. The United States Department of State.
http://boemipoetra.wordpress.com/2011/10/18/tradisi-dan-bakat-individu/Februray 1, 2012. Saut
Situmorang

BUKU 2

63

STRATEGI PENERAPAN SPIRIT KEILMUAN WAHYU
MEMANDU ILMU DALAM BIDANG ILMU PSIKOLOGI
DI KAMPUS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Witrin Gamayanti

A. Pendahuluan
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung adalah sebuah institusi pendidikan tinggi yang
berbasis pada nilai agama islam. Seperti kita ketahui pada awalnya, bernama IAIN (Intstitut Agama Islam
Negeri) yang semua fakultas dan jurusannya membahas ilmu keagamaan kemudian pada 10 Oktober
2015 secara yuridis formal telah bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) setelah
ditandatanganinya peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 oleh presiden RI saat itu yaitu Dr. H. Susilo
Bambang Yudhoyono. Konsekuensi dari perubahan ini salah satunya adalah berkembangnya fakultas
dan prodi-prodi yang beragam, tidak hanya rumpun ilmu agama tapi juga ilmu social, humaniora, ilmu
kealaman dan teknologi. Sebagai universitas islam, penting sekali untuk membangun identitas keilmuan
yang jelas, islam diharapkan bukan hanya sebagai simbol identitas agama saja tetapi juga menjadi dasar
dalam pengembangan berbagai keilmuan.
Pendekatan integrative-holistic yaitu pendekatan yang menempatkan wilayah ilmu dan ajaran agama
sehingga menjadi kesatuan yang utuh, pada tataran operasional kegiatan belajar mengajar menjadi
tidak mudah di implementasukan, tidak mudah juga menurunkan hal ini kedalam program yang jelas
sampai menyentuh kurikulum, (khususnya pada kajian ilmu umum), sampai pada dasar evaluasi untuk
menentukan kelulusan dan komptensi lulusan mahasiswa. Apalagi sekarang kurikulum diarahkan
berdasarkan kompetensi (KKNI).
Seperti yang diketahui bersama, islam sendiri sebagai sebuah agama tidak pernah memisahkan
urusan-urusan menjadi kelompok “urusan agama” atau “bukan urusan agama”,” urusan akherat “ atau
“urusan dunia” yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Islam mengatur semua hal dan semuanya
ditujukan untuk penghambaan atau perwujudan ibadah kepada Allah SWT. Islam mengajarkan, urusan
dunia/ kehidupan dunia berkorelasi positif dengan kehidupan akherat tidak ada pemisahan. Bahkan untuk
sebuah aktiftas pribadi dan sehari-hari semua diatur dan tidak lepas dari tuntutan yang jelas, intinya
bagi seorang muslim tidak ada yang bukan urusan agama dalam hidupnya, karena semua aktiftas hidup
Allah atur dan diperuntukan untuk pengabdian kepada Nya.
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Masalah pengembangan keilmuan, ada beberapa paradigm kebenaran, yaitu paradigma kebenaran
menurut Allah SWT, manusia dan alam, seharusnya ketiganya sejalan dan tidak ada pertentangan yang
signifikan didalamnya, semuanya bermuara pada satu sumber yaitu Al-Qur’an dan As-Sunah. Hal ini
menjadi tidak mudah untuk ditelaah apalagi diturunkan kedalam bentuk kurikulum, lebih spesifik dalam
matakuliah, dikarenakan sadar atau tidak, kita umat islan telah terseret pada pengaruh perkembangan
ilmu yang ada di Barat, apalagi setelah runtuhnya peradaban islam, kemudian keilmuan di anggap
terpisah dari agama karena traumanya sebagian besar para ilmuan terhadap pengaturan kekuasaan
agama, yang berdampak pada terputusnya pembahasan ilmu dan agama. Sekulerisme telah berhasil
merubah wajah umat dalam berbagai hal, yaitu tidak lagi menjadikan agama sebagai sumber utama
kebenaran, berubah orientasi kepada akal manusia, sains, kesepakatan masyrakat dll. Dampak bagi
perkembangan ilmu pengetahuan pun tidak jauh beda, terpisahnya sungai dari mata airnya, sehingga
dikhotomi ilmu menjadi begitu melekat, apalagi saat ini, peradaban keilmuan Allah titipkan di tangan
non muslim, di Negara Barat. Mereka mengembangkan ilmu dengan mengoptimalkan segenap akal
jasadiayah nya (kognitif) dan menyimpan masalah agama sebagai urusan pribadi yang tidak perlu
diangkat dalam ranah sain. Kita pun terseok-seok mengikuti semua hasil penemuan mereka, yang tidak
bisa dipungkiri dari segi kemajuan ilmu terlihat pesat dan terasa manfaatnya dalam mempermudah
urusan atau menolong orang banyak.
Dampak positif ada, bagaimana dengan dampak negative nya? Tentu ada juga, kita seperti kehilangan
pegangan dan semakin jauh dari ruh islam dalam semua aktiftas kita. Ilmu dan agama menjadi asing satu
sama lain, tidak ada lagi kendali terhadap ilmu dalam pengembangan dan pemanfaatannya, ilmu menjadi
boomerang yang menebas diri sendiri. Kita bisa melihat bagaimana ilmu menjadi sumber kehancuran
peradaban dan kerusakan akhlaq. Banyak ilmu diciptakan untuk kepentingan dagang, bisnis, politik,
kepentingan satu kaum atau golongan. Banyak ilmu diciptakan sebagai tempat bersembunyi nya orangorang yang akan mendapat keuntungan dunia dari ilmu itu.
Kini, banyak ilmuan mulai menyadari ada hal-hal yang tidak bisa ia atur dengan teknlogi dan penelitian
(sain) dan mulai melirik kembali agama sebagai solusi dari masalah. Di psikologi sendiri saat ini tumbuh
satu mazhab ilmu yang bernama transpersonal yang isinya membahas psikologi dari perspektif agamaagama yang ada, yahudi, kristen, hindu, budha, dan islam. Ini tidak berarti orang-orang yang menggeluti
psikologi transpersonal pindah agama atau jadi memiliki agama, mereka mengambil nilai-nilai agama
sebagai metode atau rujukan untuk mendatangkan ketenangan hidup.
Upaya UIN untuk melakukan pendekatan integrative – holistic dalam mengakaji dan mengembangkan
ilmu menjadi sebuah keharusan, sumber kejayaan islam ada dikitab suci nya, yang akan mengarahkan
kita, umatnya, selain bisa mencapai peradaban yang lebih tinggi juga kedekatan dengan Nya.
Konsep wahyu memandu ilmu dengan filosofi roda nya adalah dasar yang kuat dalam mewujudkan
pendekatan integrative –holistic dalam berbagai kajian ilmu. Allah (Tauhidullah) menjadi pusat, yang
diterjemahkan dalam ayat-ayatnya yang tersebar dalam ayat qur’aniyah dan qawliyah, singkatnya ketika
kita membahas suatu ilmu maka pemahaman terhadap Tuhan semakin jelas dan terang. Kita bisa
menemukan Tuhan dalam ilmu yang kita bahas, seharusnya, semakin kita fasih dalam ilmu kita semakin
bisa mentransformasi kita menjadi hamba yang dekat dan mengenal Nya dengan baik. Perlu dicermati
dan diwaspadai, jangan sampai terjebak dalam mengkaji Al-Qur’an sebagai teori saja, sebagai objek kajian
dan ilmu pengetahuan, sama saja ketika membahas konsep-konsep dari sumber lain tanpa menyentuh
hati ilmuwannya, lebih jauh, sama sekali tidak berdampak apapun terhadap perilaku atau keyakinan
terhadap Nya.
Filosofi roda yang digadang-gadang sebagai titik temu antara ilmu agama dan sain yang diwujudkan
dalam upaya integrative –holistic, diharapkan akan membawa UIN bisa menjadi sebuah institusi yang
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bisa menumbuhkan atau memunculkan ilmuwan-ilmuwan yang mumpuni dibidangnya dengan kekuatan
akhlak yang luar biasa. Ilmu itu tidak bebas nilai, ilmu itu seminimalnya membawa atau dipengaruhi
nilai-nilai yang miliki oleh ilmuwan tersebut.

Langkah-langkah dasar pembidangan ilmu yang dikembangkan oleh UIN yang berorientasi pada
usaha memadukan, pertama, hubungan organis semua displin ilmu pada satu landasan keislaman, kedua,
hubungan yang integral diantara semua disiplin ilmu, ketiga, saling keterkaitan secara holistic semua
disiplin ilmu untuk mencapai tujuan umum pendidikan nasional, keempat, keutamaan ilmu pengetahuan
yang disampaikan berdasarkan auat-ayat qur’aniyah dan qawliyah menjadi landasan pandangan hidup yang
menyatu dalam satu tarikan nafas keilmuan dan keislaman, kelima, kesatuan pengetahuan yang diproses
dan cara penyampaiannya dikembangkan secara ilmiah akademis, keenam, pengintegrasian wawasan
keislaman, kemoderenan dan keindonesiaan dalam sepesialisasi dan disiplin ilmu menjadi dasar bagi
seleuruh pengembangan displin akademis. Hal itu bisa terangkum dalam iman, ilmu dan amal sholeh.
Bagaimana hal ini bisa terwujud alam tataran kurikulum dan matakuliah termasuk nanti konten, metode
mengajar dan penelitian, tentunya akan sangat bergantung pada jenis ilmu itu sendiri dan kreatifitas
serta kedalaman pemahaman dari semua dosen dan pihak-phak yang terlibat dalam aktifitas kegiatan
belajar dan mengajar.
Dengan konsep wahyu memandu ilmu dan filosofi rodanya diharapkan menumbuhkan ilmuan-ilmuan
yang amanah dan fasih dibidangnya masing-masing yang bisa mengeluarkan buah-buah kebaikan dan
hikmah yang banyak bagi orang-orang disekitarnya. Sehingga tujuan ilmu untuk kesejahteraan manusia
dan ladang amal sholeh bagi ilmuwan bisa terwujud.

B. Pembahasan
1. Psikologi berdasarkan Perspektif Psikologi Modern
Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental. Perilaku adalah apapun yang
dilakukan manusia yang bisa diobservasi oleh orang lain. Proses mental adalah aspek internal, subjektif,
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merupakan komponen yang tidak bisa diobservasi misalnya, pikiran, belief, feelings, sensasi, persespsi
dll dan semua itu bisa dilihat dari perilaku.
Psikologi mencoba untuk menjawab siapa manusia itu, bagaimana cara berpikir, dari mana emosi bisa
muncul, apa saja kemampuan yang dimiliki manusia, bagaimana pikiran dan perasaan menguasai manusia,
bagaimana emosi, kognitif, social, bahasa dan semua aspek psikologis terbentuk dan mempengaruhi
perilaku. Dari berbagai pertanyaan mengenai perilaku manusia dan mental proses berkembang aliranaliran psikologi, yang kehadirannya adalah mencoba untuk menjelaskan perilaku manusia itu sendiri.
Seperti halnya ilmu-ilmu yang lain, kemunculan satu teori selalu diikuti dengan pendukung yang loyal
dan pengkritik yang tidak sepakat dengan konsep tersebut dan memancu mereka untuk merumuskan
konsep lainnya, sehingga kemunculan satu konsep teori berikutnya selalu diikuti dengan konsep lainnya
yang berfungsi sebagai pelengkap atau antitesa dari teori sebelumnya.
Banyak kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu psikologi modern, pemahaman terhadap manusia
menjadi lebih baik dalam berbagai hal, mulai dari prenatal sampai dengan usia tua. Memahami
manusia dari manusia normal, normal bermasalah sampai abnormal. Kemudian berkembang setting
pembahasannya sesuai dengan bidang kajian ilmu, ada kajian psikologi klinis, psikologi perkembangan,
psikologi pendidikan, psikologi social, psikologi industry dan organisasi dan psikologi eksperimen dan
metodelogi penelitian.
Focus kajian dari ilmu psikologi terbatas pada aspek biologis, perilaku, dan aspek social yang akhirnya
membuahkan kajian-kajian mengenai human nature yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental
dan well-being seseorang. Aspek-aspek psikologis seperti kognitif, bahasa, emosi, social, fisik, motoric,
terus dikaji untuk semua level tahapan usia. Semua aspek ini pun bermuara pada aspek psikologis yang
sumbernya adalah tubuh manusia.
Psikologi sendiri dari segi bahasa adalah psyche yaitu jiwa dan logos adalah ilmu, artinya ilmu yang
mempelajari jiwa (nafs) ini definisi awal ketika ilmu psikologi mulai tumbuh jauh sebelum psikologi
modern tumbuh. Namun sejalan dengan perkembangan keilmuan yang menuntut empirism dan lebih ke
positivistik, konsep jiwa menjadi begitu sulit untuk dipahami karena tersembunyi ditambah lagi dengan
perkembangan ilmu psikologi dikembangkan oleh non muslim. Konsep ilmu jiwa bergeser menjadi ilmu
psikologis yang muaranya adalah aspek jasad manusia.
Ilmu psikologi sekarang lebih empiris dan postifistik, ini merupakan kemajuan tersendiri karena
menjadi ilmuah dan logis, namun kalau dilihat dari sudut pandang psikologi islam kemajuan ini sekaligus
menjadi kelemahannya. Pada akhirnya psikologi dibatasi oleh sesuatu yang empiris dan postitivsitik,
pengetahuan dibatasi oleh sesuatu yang data yang observable dan kaitan diantara fakta-fakta itu. Teori yang
saintis adalah yang dibuktikan dengan data dan bisa memahami realitas dengan komprehensif. Empiris
menjadi sebuah sumber kebenaran yang utama dan sebagai sumber pengetahuan yang benar, sumber
pengetahuan adalah pengalaman atau kesimpulan dari pengalaman. Dengan kata lain, kalau sesuatu yang
tidak bisa rasakan oleh sense kita, tidak dialami, tidak real, tidak dianggap sebagai kebenaran padahal
banyak aspek dari konsep psyche yang tidak bisa terukur oleh meodolgi penelitian saat ini. Akibatnya
aspek manusia yang sebelumnya menjadi kajian dari ilmu psikologi yaitu jiwa (nafs) menjadi semakin
tenggelam. Psyche manusia dalam konteks islam tidak hanya membahas urusan psikologis tapi intinya
adalah spiritual dan hal yang metafisik, ada fitrah, jiwa, qalb, dan ruh. Jiwa merupakan inti manusia yang
merupakan spiritual connection antara dia dengan Tuhannya. Jiwa sangat membutuhkan jalan spiritual
seperti tubuh butuh air untuk bertahan hidup. Tanpa nutrisi yang sehat dan tepat, jiwa akan sakit dan akan
menimbulkan berbagai penyakit seperti depresi, cemas, putus asa dll. Saat ini banyak orang mengalami
masalah dengan kesehatan mentalnya dikarenakan masalah jiwa (soul) nya bukan semata mata masalah
pikiran atau fisik (Utz, Aisha, 2011)
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a.

Sekilas Beberapa Aliran/Mahzab dalam Ilmu Psikologi Modern

Sejalan dengan perkembangan ilmu, psikologi pun berkembang menjadi beberapa mazhab, yaitu,
psikoanalisa, behaviorostik, humanistic, kognitif, transpersonal, dan biopsikologi. Psikoanalisa digawangi
oleh tokoh besar dalam psikologi yaitu Sigmund Freud, tokoh yang kontroversial khususnya dikalangan
muslim dengan teori-teorinya mengenai manusia yang dianggap sangat negative memandang manusia.
Penjelasannya menganai struktur kepribadian yaitu id, ego, super ego yang sampai saat ini tidak bisa
dilihat wujudnya seperti apa tapi bisa dirasakan keberadaanya, seperti buang angin dan bau nya atau
angin dan tiupannya. Ia memandang melihat manusia yang dideterminasi oleh insting sex dan agresi,
dikendalikan oleh libido, dipengaruhi masa lalu, konflik emosi dan kecemasan. Tentunya dalam tulisan
yang sederhana ini tidak akan cukup membahas Freud secara detil. Hal menarik yang ingin saya singgung
disini adalah Freud begitu melihat manusia sangat negatifistik, seperti tidak punya hal positif yang
membuatnya bisa tumbuh dan berkembang dengan well adjusted. Kalau melihat latar belakang Freud,
dalam meangani pasien-pasien saat itu, sangat bisa dimaklumi kenapa seorang Freud mengeluarkan
teori itu (teori tidak bebas nilai akan sangat dipengaruhi latar belakang orang ybs). Ia tumbuh dinegara
yang saat itu ratunya bernama Victoria yang ketika masalah sex adalah sesuatu yang tabu untuk dibahas,
pasien-pasiennya dan ia sendiri tidak memiliki agama yang jelas. Freud memang keturunan yahudi tapi
ia sendiri bukan penganutnya, setidaknya ia tidak bukan penganut yahudi yang taat. Masalah-masalah
yang dialami pasiennya saat itu seputar masalah seksual, agresi dan konflik emosi. Ia melihat banyak
pasiennya terganggu karena agresi, sexual dan libidonya. Dari pengalaman prakteknya ini lah muncul
struktur kepribadian, determinasi agresi dan seksual, libido dst. Sekarang coba kita amati disekeliling
kita seberapa banyak orang saat ini yang dikuasi hal tersebut, kalau meminjam istilah dalam islam orang
yang terkuasai syahwat dan hawanafsunya? Dalam Al-Qur’an pun kita mengenal orang yang Allah sebut
seperti keledai, nyamuk, pohon yang tersandar, anjing, binatang ternak bahkan lebih rendah dari bintang
ternak. Apakah mungkin yang Freud lihat dari pasien-pasiennya saat itu adalah sisi manusia yang Allah
sebut sebagai istilah-istilah tadi? Seandainya Freud masih hidup dan menangani pasien yang memiliki
agama atau misalnya Ustadz yang melakukan KDRT, atau guru yang hafidz tapi pedofilia (itu kasus real
yang saat ini ada dan pernah terjadi) ada kemungkinan teorinya berubah tidak hanya melihat sisi gelap
manusia tapi juga sisi spritualnya atau setidaknya hal positif. Menurut saya kelemahan Freud adalah
mengeneralisir semua manusia seperti konsep-konsepnya itu, dia tidak mengenal dan tidak pernah
bertemu dengan manusia yang Allah kategorikan sebagai muslim, abid, mukmin, mutaqin atau golongan
lain shodiqin, syuhada, sholihin.
Sumbangan Freud yang menurut saya luar biasa adalah ketajamannya dalam menelaah kasus abnormal
yang sumbernya adalah konflik emosi, konsep mengenai kesadaran dan ketidaksadaran. Ketidaksadaran
(unconscious) sebagai pengantar memahami kotoran hati atau penyakit hati yang di islam disebut sebagai
sumber dari masalah yang bisa menyebabkan mental illness.
Behavioristic yang sering dianggap psikologi binatang karena peneltiannya melibatkan binatang seperti
anjing, tikus, burung merpati, kelinci dll. Prinsipnya dari teori ini adalah konsep belajar dengan adanya
reward dan punishment. Menurut aliran ini, manusia adalah pasif dan lingkungan yang mengendalikan
dan membentuk perilaku nya. Ketika perilaku ingin menetap, maka ulang terus menerus, perkuat
dengan reward dan akan menghilang kalau ada punishment. Manusia akan mengulangi perilaku yang
mendatangkan keuntungan baginya. Sekarang teori ini semakin maju dan berkembang tidak sederhana
seperti awal kemunculannya yaitu S-R (stimulus-respon). Meskipun banyak dihujat tapi ilmu ini tajam
bisa membantu orang-orang yang memiliki keterbatasa tertentu dalam seperti terapi untuk anak ABK
(anak berkebutuhan khusus), dalam psikologi industry da organisasi (PIO), misalnya konsep diskon atau
permainan harga yang tampak lebih murah dibanding tempat lain dll, melatih atlit supaya bisa optimal
dalam bertanding dan masih banyak lagi. Kelemahannya adalah mengabaikan pikiran, perasaan, poteni
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baik, moral, tujuan hidup, dan keyakina pada Tuhan. Memandang manusia sebagai mahluk pasif yang
tidak berdaya dan kosong.
Aliran biospsikologi atau neuropsikologi yang di Indonesia susah bekembang karena keterbatasan
peralatan untuk penelitian yang memerlukan peralatan yang tidak murah. Menitik beratkan pada cara kerja
otak sebagai fokus utama dari kajiannya atau dengan kata lain, untuk memahami manusia, mereka focus
pada otak dan neurologisnya yang dianggap sebagai aspek terpenting dari manusia yang mempengaruhi
perilaku maupuan psikologisnya. Sumbangannya juga banyak dalam upayanya memahami manusia,
dengan konsep-konsepnya, mereka menemukan cara menolong orang-orang yang memang bermasalah
perilaku nya karena factor otak, genetic dan neurologinya.
Masih banyak lagi aliran psikologi dengan segala kelemahaman dan kelebihannya. Meraka focus
pada aspek-aspek yang berbeda dan masing-masing bersikukuh kalau itu adalah hal utama dari manusia
yang memerlukan perhatian lebih (meskipun sekarang banyak ilmuan psikologi yang akhirnya menyadari
kelemahan dari pendekatan yang mereka pakai dan berkolaborasi dengan semua pendektan atau disiplin
ilmu lain untuk menolong dan memahami manusia). Dampak dari perbedaan dalam melihat manusia
berimbas pada banyaknya teori kepribadian. Seperti yang sudah disinggung sebelumnnya ilmu psikologi
bergeser dari kajian nafs/jiwa (struktur internal manusia) menjadi kajian aspek-aspek psikologis yang
merupakan bagian dari jasadiyah atau yang mengantarai antara jasad dan jiwa. Menurut Tanuwijaya JAZ
& Hermawan (2000), gelapnya pengetahuan manusia mengenai struktur internal dan lemahnya metode
ilmiah untuk melakukan pemetaan aspek ini, memnunculkan berbagai madzhab psikologi kepribadian.
Behavioristic jelas dengan tegas menolak segala sesuatu yang tidak terlihat bahkan mengabaikan kognitif
dan kehendak manusia. Psikoanalisa melihat hal-hal yang tidak terlihat sebagai lautan ketidaksadaran
(unconscious). Freud membentuk id sebagai caranya untuk mengngkapkan hasrat-hasrat internal yang tidak
jelas bentuk dan sumbernya, ego mengambil kekuatan lingkungan eksternal (social) menjadi superego
dan ego sendiri terbentuk dari interkasi antara id dan superego saat ia berintreaksi dengan lingkungannya.
Freud meskipun tidak tahu bagaimana menjelaskan dan belum mengetahui sumber sesungguhnya, tapi
ia bisa merasakan dan mengenali betapa hebatnya pengaruh factor internal ini, factor yang tidak terlihat.
Karenanya teori Freud meskipun banyak dihujat tapi tetap tajam dalam membedah kasus-kasus klinis
dan abnormalitas.
Sekali lagi ilmu psikologi barat tidak bisa dinafikan, sebagai ilmu yang tumbuh saat ini menyulam dari
berbaga data yang bisa dilihat oleh kasat mata dan kemampuan nalar manusia, mereka bisa menemukan
dan memotret sebagian dari aspek jasadiayah manusia, dan manfaatnya begitu banyak terasa oleh kita
semua. Meksipun belum komprhensif dan sulit rasanya memahami dengan utuh apa manusia dengan
mengandalkan metode empiris saat ini namun keberadaanya perlu diapresiasi dengan terus menerus
melakukan penggalian ilmu ini kesumber aslinya yaitu Al-Qur’am dan As-Sunah, sumber mata air utama
yang akan menuntun kita memahami psikologi secara utuh.

2. Psikologi Islam
a.

Definisi Psikologi Islam

Psikologi islam, apa yang menarik dengan psikologi dan islam? apakah yang membedakan antara psikologi
modern yang bersumber dari barat dengan psikologi islam? Apakah ini hanya masalah sumber, AlQur’an dan bukan? Seberapa pentingnya kita mengkaji psikologi islam? Darimanakah mulai mengkaji
dan menyusun konsep-konsep psikologi islam? Apakah mungkin kita memahami jiwa, qalb, ruh, dan
semua aspek-aspek internal manusia seperti hawa nafsu dan syahwat? Bisa kah itu semua dijadikan
ilmu empiris? Metode penelitian seperti apa yang bisa membuat konsep itu menjadi ilmiah dan logis?
Banyak pertanyaan lain yang harus dijawab dan diuraikan satu-satu sehingga menjadi rangkaian
konsep yang jelas dan ilmiah. Kita seperti memiliki mobil yang mewah dan canggih tapi tidak memiliki
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buku manual untuk menjalankannya sehingga hanya bisa menebak atau menikmati sebagai objek untu
dilihat saja. Manual yang seharusnya digunakan bukan tidak ada, tapi belum dipergunakan sebagai mana
mestinya. Tentunya semua pertanyaan diatas tidak bisa terjawab semua dengan tuntas dalam makalah ini.
Menurut Utz, Aisha (2011), psikologi islam adalah studi tentang jiwa berikut perilaku, emosi,
dan proses mental, dan kedua aspek yang terlihat (seen) dan tidak terlihat (unseen) yang mempengaruhi
semua elemen tadi. Definisi ini menjadikan jiwa sebagai pusat kajian atau aspek utama dalam memahami
manusia yang menjadi dorongan bagi perilaku, emosi dan proses mental pada manusia.
Menurut Tanuwijaya, A.J.Z,. dan Hermawan, T.B. (2011), istilah psycho dalam psikologi berasala
dari bahasa Yunani, yang artinya “nafas kehidupan”, dalam mitologi Yunani digambarkan sebagai
kupu-kupu sebagai lambing dari jiwa yang bebas terbang setelah ditempa dengan “puasa”, keluar dari
bungkus kepompongnya. Dua sayap kupu-kupu yang membawa dirinya terbang meninggalkan “bumi”
melambangkan dua akal, yaitu akal jiwa dan akal raga. Dua akal tersebut eksis secara potensial didalam
tubuhnya saat ia sebagai “ulat”. Persoalan yang sama dalam representasi yang berbeda bisa dikaji dalam
“Alegori Gua” Plato (428-347 SM).
Untuk memahami psikologi islam baiknya kita mengenal terlebih dahulu pandangan islam mengenai
siapa dan apakah manusia itu, bagaimana struktur manusia dan struktur kepribadiannya, ini semua
menjadi dasar untuk memahami semua aspek dari perilaku manusia.

b.

Struktur Insan

Manusia terdiri dari tiga unsur, yaitu jasad, jiwa dan ruh, dalam bukunya ihya ulumuddin, Imam Ghazali
( 450-505 H) mengatakan bahwa ulama yang yang masyhur dizamannya, sedikit sekali yang mengerti
perbedaan antara jiwa dan ruh (dalam Suhad, I & Yahdin, K.M).
Imam Al-Ghazali dalam bukunya keajaiban hati menjelaskan perbedaan qalb (rasa jiwa bukan rasa/
emosi psikis/psikologis), nafs, ruh dan aql. Aspek ini tidak terpetakan dalam konsep psikologi modern
atau dalam psikologi analitik disebut berada dalam ketidaksadaran.
1) Jasad
Jasad adalah anggota tubuh dari manusia seperti tangan, kaki, mata, mulut, hidung, telinga dll.
Jasad tercipta dari unsur-unsur bumi, yaitu tanah, air, api dan udara, bentuk dan keberadaannya
dapat diindrai oleh manusia dan hewan. Menurut Imam Al-Ghazali bahwa jasad memiliki tentara
batin yang disebut dengan syahwat. Syahwat sendiri artinya kecenderungan manusia pada sesuatu
yang sifatnya keduaniwian yaitu, harta, tahta dan wanita. Tentara ini harus diatur dan dikendalikan
supaya bisa berfungsi sebagaimana peruntukannya yaitu sebagai media untuk mengabdi kepada Nya
atau istilah Al-Qur’an digembalakan. Syahwat yang tidak tergembalakan dengan baik akan menjai
kendaraan bagi syetan dalam bentuk jin dan manusia untuk menggoda menjerumuskan manusia
pada kesalahan atau dosa.
“ Dan dijadikan indah pada manusia kecintaan kepada syahwat yaitu, wanita-wanita, anak-anak, harta yang
banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, bintang-binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenganva hidup
didunia dan disis Allah lah tempat kemnali yang baik” (QS. Ali-Imran: 14).
2) Nafs/Jiwa
Nafs terbuat dari unsur cahaya, memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan dengan unsur jasad yang
berasal dari material bumi karena jiwa berasal dari alam malakut, yaitu alam diatas alam bumi (alam
ajsam/alam materi).
		
Dalam terminology Al-Qur’an struktur manusia dirancang sesuai dengan tujuan penciptaan itu
sendiri, dimana jiwa dalam istlah Al-Qur’an disebut Nafs menjadi target pendidikan Ilahi. Istilah
nafs sering dikacaukan atau tertukar penggunaan katanya dengan hawa nafsu, hawa nafsu memiliki
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makna sendiri, biasanya dalam Al-Qur’an selalu dipasangkan dengan syahwat sedangkan an-nafs
amara bissu’ dalam surat (Yusuf: [12]: 53) artinya nafs atau jiwa yang belum dirahmati Allah SWT
(Tanuwijaya, A.J.Z,. & Hermawan, T.B., 2011). Hawa nafsu adalah kecenderungan pada hal-hal yang
bersifat non material yang berkaitan dengan harga diri dan eksistensi, misalnya sombong, dengki,
riya, ujub dll.
		
Nafs adalah diri yang sesungguhnya (the self) karenanya ia menjadi focus pendidikan ilahi, dialam
dunia ini jasad menjadi kendaraannya nafs untuk menemukan Allah SWT sebagai Al-Haqq. Nafs akan
mengembara didunia ini sampai ajal datang dan meneruskan perjalannya kealam berikutnya. Dalam
nafs ada yang disebut dengan qalb/hati. Hati akan bersih manakala ia terbebas dari jeratan hawa
nafsu dan syahwat sebaliknya ia akan menghitam dan menebal hijab dengan Allah SWT manakala ia
mempertuhankan hawa nafsu dan syahwatnya. Hati yang kotor akan sakit dan membuat jiwa menjadi
lumpuh, ia akan memandang sesuatu yang dilakukannya baik karean tertutupi ilusi dan waham
dari syaithan. Adapun qalb yang munafik adalah qalb yang terpenjara jasad nya, mencintai dunia
dan tertipu syahwatnya kemungkinan untuk memunculkan berbagai perilaku yang menyimpang,
melakukan pelanggaran nilai-nilai moral, etika dan Al-Qur’an menjadi besar. Hal ini juga menjadi
pintu tumbuh suburnya penyakit hati yang termanfestasikan dalam perilaku yang umum disebut
mental illness (Tanuwijaya, A.J.Z,. & Hermawan, T.B., 2011).
		
Sebelum nafs diturunkan kedunia dan dipasangkan dengan jasadnya, nafs mengalami suatu
kesaksian yang dalam kesaksiannya itu qadha dan qodar nya ditetapkan (QS. Al-Isra:13). Termasuk
dikalungkannya urusan mengenai ketetapan mengenai peran-perannya didunia atau bisa disebut
dengan misi hidupnya. Ini adalah amanah Allah yang harus diwujudkan didunia, dharma nya nafs
didunia sesuai dengan bakat langitnya nafs tidak ada perubahan dalam dharma ini karena bersifat
fitrah namun sebagian manusia tidak mengetahuinya karena qalb nya tertutup dosa. Hal ini menjadi
tidak mudah untuk dikenali oleh sebagian besar manusia karena harus mengangkat dan memahami
apa yang disebut Freud sebagi lautan ketidak sadaran. Psikologi modern memandang ego adalah
sebagai pusat kesadaran yang menjadi pintu yang menghubungkan kesadaran dan ketidaksadaran,
dan kalau menurut psikologi islam, pusat kesadaran yang sesungguhnya adalah nafs, harusnya pintu
kesadaran manusia yang mengantarai ketidak sadaran dan kesadaran adalah nafs, intinya menggeser
kesadaran dari ego ke nafs (self). Bukan hal yang mudah karena banyak perangkat yang harus disiapkan
untuk memahami ini, selain metode penelitian yang tepat juga keyakinan (iman) dan pengetahuan
untuk mengkaji hal-hal yang masih sangat abstrak bagi sebagain besar kita umat islam sekalipun
apalagi non muslim.
		 Ego disebut Imam Al-Ghazali sebagai “kepala” tentara batin. Apa yang disebut Al-Qur’an
sebagai hawa nafsu adalah keluar melalui tentara batin ini, yang mengeluarkan kecenderungankecenderungan yang bertolak belakang atau tidak sejalan dengan orbit jiwa. Jika nafs lumpuh karena
dosa yang dimasukan jasad lewat indra-indra dan pikiran, maka kepribadian insan dipegang oleh
“kepala” tentara batin ini (ego). Ego kalau dikendalikan nafs akan menjadi perangkat penting untuk
menjalankan kodrat dirinya (dharma diri) sesuai dengan ketetapan yang Allah titipkan dalam nafsnya.
Jika nafs bisa bersih dan disembuhkan dengan Rahmat Allah SWT maka main lama pusat kesadaran
dan kepribadian akan bergeser dari ego ke nafs. Konstruk ego yang salah akan direkonstruksi oleh nafs
sehingga sesuai dengan kepribadian nafs, tentunya proses ini akan berbeda untuk setiap orangnya. Ego
dibentuk dan ditumbuhkan melalui pikiran oleh dua kekuatan pertama persepsi indera yang bersifat
syahwati dan kedua oleh hawa nafsu. Interaksi keduanya memunculkan sayyiah jiwa (kejelekan,
kesalahan dan persepsi atau keyakinan yang salah yang bisa merusak perilaku dan mengotori jiwa).
Manusia dilumpuhkan qalb nya oleh dua perkara yaitu cinta dunia dan mempertuhankan hawa nafsu
(dalam Tanuwijaya, A.J.Z,. dan Hermawan, T.B., 2000)
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“ Berkata ia, “ Ya Rabbi, mengapa Engkau kumpulkan aku dalak keadaan buta, padahal aku dulu (didunia)
adalah seorang yang melihat?” (QS. Thaha [20]: 125).
“ Karena sesungguhnya bukanah matanya yang buta tetapi qalb yang ada dalam dada” (QS. Al-Hajj [22]:46)
		 Bila nafs dirahmati Allah SWT, maka secara bertahap indera-indera batinnya akan bangun
dan menguat, karena hijab-hijab dosa di qalb nya mulai tanggal. Nafs yang sudah menguat akan
tumbuh kuat, akan segera melakukan proses penggembalaan dan pendidikn atas tentara lahir dan
batinnya. Jika ego tidak direkonstruksi ulang oleh nafs maka akan menjadi semakin mengotori hati
dan melumpukannya. Kesadaran secara psikologis ada di ego, sementara nafs dan qalb ada di level
ketidak sadaran (unconciuousness). Sebaliknya ketika dosa dan kotoran hati menipis, hijab dosa
banyak yang rontok, maka ego akan mengorbit kepada nafs dan memperluas kesadaran, membebaskan
manusia dari konflik emosi, dorongan yang salah, hasrat yang tidak pada tempatnya, dendam, marah
dan agresi, dengki dan semua emosi negative yang mengotori. Dalam situasi seperti ini unconciuous
menjadi hilang, kesadaran meluas dan ini berdampak pada manusia bebas dari beban emosi negative
dan kotoran hati yang bisa mempengaruhi perilaku. Ketika ego dibawah kendali nafs maka kekuatan
syahwat dan hawa nafsu berada dibawah kendali nafs dan ketika kesadaran berpusat pada nafs maka
nafs menjadi pusat kepribadian yang utuh yang bisa mencakup aspek sadar dan ketidak sadaran
(Tanuwijaya, A.J.Z,. & Hermawan, T.B., 2000).
		 Ada aspek penting lainnya ketika membahas masalah nafs yaitu qalb, qalb sebelumnya
didefinisikan sebagai hati nya jiwa, rasa jiwa yang berbeda dengan rasa psikologis tapi keberadaannya
bisa terpantulkan dalam rasa jasad. Menurut Utz, Aisha (2011), dalam konteks islam qalb/hati
diartikan lebih dari sekedar afeksi dan emosi, disini juga tempatnya intelektual dan kognitif dan
pemahaman (aql nya jiwa), kehendak dan niat. Hal serupa juga dikemukakan oleh Mujib, A (2006).
Hati adalah “super sensori organ” yang dapat mengetahui dan menyadari kebenaran metafisik, dan
mampu mengolah emosi maupun reasoning.
“ Maka tdak pernahkah mereka berjalan dibumi sehingga qalb/hati mereka dapat memahami, telinga mereka
dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ia alah hati yang didalam dada “.
(QS. Al-Hajj [22]: 46)
“ Sesungguhnya didalam tubuh manusia ada segumpal daging yag jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya.
Dan jika ia buruk maka buruklah seluruh tubuhnya, ia adalah qalb.” (H.R. Bukhari)
3) Ruh
Mengenai ruh, sedikit sekali pemahaman mengenai ruh ini. Ruh berasal dari yang Maha Hidup, yang
ditiupkan Nya kedalam jasad sehingga jasad hidup dan bergerak. Jika jiwa berasal dari alam malakut,
ruh berasal dari alam yang lebih tinggi yaitu jabarut, yaitu alam yang paling dekat dengan Allah SWT.
Saya tidak akan membahas ruh lebih jauh karena keterbatasan pemahaman dan referensi.

c. Mengembangkan Ilmu Psikologi Islam (Psikologi Klinis)
1) Paradigm Gangguan Jiwa dari Sudut Pandang Islam dan Psikologi Klinis
Psikologi saat ini terbagi kedalam beberapa kajian keilmuan yaitu psikologi klinis, psikologi industry dan
organisasi, psikologi pendidikan, psikologi social, psikologi perkembangan, dan psikologi eksperimen
dan metodelogi penelitian. Sangat tidak mungkin membahas semua kajian itu dalam makalah ini, untuk
itu penulis mencoba untuk focus pada gambaran umum psikologi islam dalam kajian psikologi klinis
khususnya masalah mental sehat dan sakit.
Psikologi klinis adalah salah satu bidang ilmu psikologi terapan yang menggunakan konsep psikologi
abnormal, psikologi perkembangan, psikopatologi, dan psikologi kepribadian serta prinsip-prinsip
assessment & intervensi untuk dapat memahami dan memberi bantuan bagi mereka yang mengalami
masalah-masalah psikologis, gangguan penyesuaian diri dan tingkah laku ( Suprapti Slamet IS, 2003 ).
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Definisi lain mengatakan psikologi klinis adalah bidang psikologi yang membahas & mempelajari
kesulitan serta rintangan emosional pada manusia yang abnormal maupun normal bermasalah (Yap Kie
Hien, 1968).
Psikologi klinis menunjuk pada bidang yang membahas kajian, diagnosis, dan penyembuhan
(treatment), masalah psikologis, gangguan (disorders), atau tingkah laku abnormal (Phares, 1992).
Psikologi klinis adalah usaha untuk menggunakan prinsip-prinsip psikologi untuk memperoleh
pamahaman yang lebih baik, memprediksi, dari aspek intelektual, emosi, biologis, psikologis dan social
dan aspek perilaku dari fungsi manusia (APA, 2006).
Psikologi klinis focus pada asesmen, treatment, dan memahami masalah psikologis dan perilaku dan
gangguan (disorders). Focus pada usaha untuk melihat kaitan antara psyche manusia dan interaksinya
dengan fisik, emosi, dan aspek kesehatan social dan disfungsi (Plante, G.T, 2005).
Jadi kalau disimpulkan dari beberapa definisi diatas psikologi klinis adalah suatu ilmu sain dan
terapan yang memanfaatkan berbagai ilmu-ilmu lainnya (psikologi abnormal, psikologi perkembangan,
psikopatologi, dan psikologi kepribadian serta prinsip-prinsip assessment & intervensi) dengan
tujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap manusia dari berbagai aspek, baik itu perilaku, emosi,
intelektual, social, biologis, dengan cara melakukan asesmen. Tujuannya membantu manusia menghadapi
permasalahan yang menyebabkan ia menjadi disorders atau disfungi dengan melakukan treatment supaya
bisa lebih adaptive.
Dari definisi diatas ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih jauh yaitu masalah konsep psikologi
abnormal, psikologi perkembangan, psikopatologi, dan psikologi kepribadian serta prinsip-prinsip
assessment & intervensi. Kalau kita merujuk pada konstruksi manusia yang utuh dari sudut pandang islam
maka psikologi modern sangat tidak cukup untuk membantu memahami manusia yang utuh, apalagi
gambaran kepribadian manusia adanya di nafs. Sepertinya kita butuh teori perkembangan, kepribadian,
asesmen, konsep abnormal dan normal dll dalam persfektif islam. Sebetulnya beberapa tokoh seperti
Robert Frager sudah membahas masalah ego dari sudut pandang islam. Frager adalah seorang sufi yang
mengaja di Universitas Sofiah di Amerika, Malik Al Badri di Malaysia, di Indonesia sudah ada yang
membahas kepribadian islam yaitu Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag dan beberapa tokoh lainnya
Metode membangkitkan jiwa sudah Allah sebutkan dengan jelas sebetulnya, singkatnya dengan jalan
pertaubatan. Tugas para saintis dan psikolog muslim yang tertarik dengan kajian ini menurunkannya
kedalam langkah-langkah yang lebih rasional mudah dipahami oleh kebanyakan orang, suatu pekerjaan
yang tidak mudah tapi tidak mustahil.
Dari konsep struktur insan pula kita bisa mengenal sumber penyakit yang bisa membuat orang
normal jadi bermasalah atau sakit, jenis penyakit hati yang Freud sebutkan bersarang di dalam ketidak
sadaran. Bagaimana mengangkat ketidaksadaran dengan “penuh kesadaran” dan membersihkan nya
supaya tidak ada hijab antara seseorang dengan Tuhannya? Bagaimana membersihkan hati dari penyakit
hati yang mengotori pikiran, perasaan dan perilakunya?
Menurut Freud isi ketidaksadaran adalah ketakutan, irrational whises, sexual desires, agresi, immoral,
selfish need dll. Bagaimana semua emosi negative itu masuk kealam ketidaksardaran adalah hasil represi
yang dilakuan ego. Ketika manusia mengalami kajadian yang menyakitkan, atau memikirkan sesuatu
yang memalukan dan melanggar etika atau tidak layak dikatakan karena melanggar norma, maka akan
membuat seseorang menjadi tidak nyaman, gelisah atau cemas, dan supaya cemas hilang dan stabil lagi,
ego mengeluarkan satu mekanisme pertahana diri yang disebut represi yaitu menekan stressor atau pikiran
negaitf tersebut kealam bawaha sadar, sehingga meskipun tidak hilang tapi tidak lagi menimbulkan
kegelisahan yang membuat ia tidak nyaman. Atau ketika id menuntut ego untuk dipenuhi kebutuhannya
kalau tidak terpenuhi maka akan menimbulkan ketidaknyamanan, salah satu cara untuk membuat
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nyaman adalah merepsres keinginan itu. Berikut gambar yang menjelaskan alam sadar, prasadar, dan
ketidaksadaran yang disebut Freud sebagai fenomena gunung es.

Gambar. Fenomena Gunung Es

Seberapa sering dalam hidup kita mengalami kejadian yang membuat kita takut, marah, cemas,
malu, merasa tidak pantas memiliki pikiran atau persaan tertentu? Kalau kita coba hitung sejak kita
lahir sampai usia sekarang tentu tidak akan terhitung jumlahnya. Pernah kah kita merasa marah pada
seseorang kemudian tidak bisa mengatakannya dengan lugas? Atau tersinggung dengan perilaku orang
lain tapi karena satu dan lain hal, kita tidak bisa mengungkapkannya langsung kepada ybs, atau sekalinya
kita mengungkapkannya itu penuh dengan marah dan rasa tidak suka yang berkepanjangan. Tapi sekarang
ketika bertemu dengan yang bersangkutan kita tidak merasa marah seperti dulu lagi, atau hilang sama
sekali tidak merasaka apa-apa seperti nya hal itu tidak pernah terjadi? Apakah itu artinya kita memaafkan
orang tersbut? Kalau menurut Freud itu belum tentu, hilangnya rasa cemas atau marah, itu tidak berarti
selesai masalah, tapi setiap kali kita merasakan emosi yang membuat kita tidak nyaman, maka ego
otomatis akan merepres nya ke alam bawah sadar sampai kita tidak merasakannya lagi. Apakah selesai
masalah dengan cara begitu? Kalau menurut Freud, ketika semua emosi negaitf tersimpan baik dalam
alam ketidaksadaran maka akan aman, orang tidak akan merasa cemas lagi dan akan jadi masalah hanya
jika pertahanan ego retak, mekansime pertahanan diri gagal, yang membuat emosi negative itu naik lai
kepermukaan kesadaran. Baru lah akan muncul dalam bentuk gangguan atau abnormalitas. Jadi selama
mekanisme represi berhasil maka ia akan stabil.
Kalau dalam islam bagaimana kah melihat fenomena itu? Disadari atau tidak disadari kotoran hati
itu harus dibersihkan, dan Allah sendiri, tanpa kita minta akan sengaja menghadapkan kita pada masalah
yang intinya menguras penyakit hati supaya ketidaksadaran bebas dari penyakit hati. Allah pasti akan
sengaja membuat kita harus bekerja keras membersihkan kotoran hati itu sampai tuntas, ada orang yang
sadar dengan proses itu sehingga ia berserah diri dan mengikuti semua kehendak Nya dengan benar ada
manusia yang tidak sadar sehingga Allah seringkali mengulangi masalah yang sama karena kita “belum
lulus”/belum bersih juga. Semakin kita berserah dan mendekati Nya maka proses pembersihan akan
semakin cepat dan diujung kematian kita kita jadi orang “bersih” sebaliknya ketika kita tidak berserah dan
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banyak menolak atau protes dengan didikannya, maka proses pembersihan akan jadi lama dan mungkin
tidak tuntas didunia dan prosesnya akan diteruskan diakherat.
Islam mengenal adanya muhasabah diri dalam proses tazkiyatun nafs yaitu menghisab diri sendiri,
perhari dianjurkan bermuhasabah supaya semua dosa dan kotoran hati perhari itu terbersihkan dan tidak
mengendap. Masalahnya seberapa banyak orang yang memiliki waktu untuk mengurai satu-satu dan
mentaubati kejadian setiap harinya. Seberapa besar hati kita untuk memaafkan dengen segera dan ikhlas
tanpa diikuti dendam dan sakit hati terhadap kejadian yang membuat kita sakit hati, dendam marah dengki
dst? Sebelum hari itu tuntas kita menghisab diri, membebaskan diri dari kotoran hati, besoknya sudah
muncul lagi masalah yang bisa mengotori hati, jadi bisa dibayangkan betapa penuh sampah yang berada
dialam ketidaksaran kita, dan kotoran itu sadar atau tidak mempengaruhi cara berpikir dan bertindak
kita dalam aktiftas sehari-hari. Semakin luas ketidaksadaran kita semakin sempit jiwa kita, semakin
tebal hijab kita dengan Nya. Lihatlah gambar fenomena gunung es diatas, kesadaran itu hanya sedikit,
lebih banyak ketidaksadaran yang isinya kotoran hati. Semakin sempit ruang kesadaran kemungkinan
seseorang sakit mentalnya menjdai besar, ego lemah, qalb lemah, mudah rapuh menghadapi tantangan,
atau malah sebalinya tidak peka lagi dengan kekurang diri yang bisa menganggu orang lain seperti yang
terjadi pada orang yang mengalami gangguan kepribadian. Jenis gangguan mulai dari normal bermasalah
sampai gangguan berat seperti psikotik atau gangguan kepribadian menjadi rentan terjadi.
Orang yang nafsnya bersih, yang hatinya bangun, justru sebaliknya, ruang kesadarannya membesar
dan ketidaksadarannya mengecil bahkan hilang. Bisakah ini terjadi? Tentu saja, Freud tidak menjelaskan
hal itu, menurut pskologi analitik ketika semua aman tersimpa dalam ruang ketidasadaran maka selesai
masalah. Tapi buat kita muslim, ini kaitannya bukan lagi dengan stabil tidak nya seseorang, merasakan
cemas tidaknya, tapi urusannya adalah dosa yang harus kita selesaikan kalau tidak didunia akan dihisab
diakherat, menganggu produktifitas kita, bahkan menghalangi petunjuk Allah yang turun kedalam hati
manusia, jadi orang yang gelap dan tumpul secara spiritual.
Kalau dicermati orang-orang yang mengalami gangguan atau disfungsi psikologis seperti yang
tercantum dalam PPDGJ atau DSM V, kalau dilihat ciri-cirinya, muaranya adalah membesarnya penyakit
hati yang tidak bisa dikendalikan lagi. Penyakit hati yang dibahas oleh Imam AL-Ghazali, misalnya orang
yang skizoprenia (gila) salah satu simtomnya adalah munculnya waham dan halusinasi. Salah satu waham
yang sering muncul adalah waham kebesaran, pasien yakin dengan belief nya bahwa dia adalah orang hebat,
ditunjuk oleh Allah sebagai orang suci yang tidak perlu lagi sholat, mendaptkan wahyu yang mengatakan
kalau dia adalah utusan Tuhan untuk menyelematkan orang, merasa diangkat jadi nabi, merasa jadi
komandan. Keyakinan ini muncul dari alam ketidasarannya, penyakit hati sombong, takabur dan ujub
yang membesar dan memakan hati sehingga hatinya lumpuh, didukung oleh kerusakan fisik dalam hal
ini cara kerja otak yang bermasalah membuat ia menjadi semakin aneh dan tidak logis. Kalau meminjam
teori fenomena gunung es seperti gambar diatas, maka untuk orang yang mengalami skizoperenia tidak
ada lagi ruang kesadaran, runtuh dan tenggelam dalam ketidaksadaran yang membuat ia terasing dan
memiliki dunia sendiri. Lihat bagaimana orang skizopernia kalau marah, seperti air bah tidak terkendali
dan menakutkan, sepertinya semua marahnya tumpah ruah saat itu tanpa ada pengekang sedikitpun.
Ketika mengalami paranoid kecurigaan terhadap orang lain, atau istilah lainnya adalah su’udzan, buruk
sangka tapi sudah begitu membesar sampai nafs nya tidak berkutik, hilang kemampuannya dalam melihat
segala sesuat berdasarkan kacamata benar dan salah, logis atau tidak. Misalnya contoh paranoid adalah
merasa istrinya atau pembantunya akan meracuni dia, keyakinan yang begitu kuat meskipun tidak ada
bukti yang jelas yang mendorongnya untuk membunuh karena merasa terancam. Barangkali kita pernah
mendengar seorang anak yang mengalami skizopernia memutilasi ibunya, ini karena waham yang kuat
karena merasa ibunya adalah orang yang jahat atau keyakinan bahwa saat ini ia sedang dikejar-kejar agen
FBI dan ia bisa ketakutan setengah mati. Atau merasa bahwa semua orang membenci dia dan berniat
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jahat terhadapnya, ini adalah penyakit hati yang ada dialam ketidaksadarannya yang membesar dan keluar
kepermukaan. Terbayang kah oleh kita betapa orang-orang ini tersiksa dengan perasaannya sendiri, tidak
nyaman dan gelisah luar biasa karna harus merasakan perasaan tadi.
Butuh orang-orang berani yang bisa menghadapi alamketidasarannya dengan langsung, berani
menghadapi masalahnya (face it) karena dia akan berhadapan dengan pikiran jelek, emosi negative, trauma,
cemas, takut, khawatir yang membuat tidak nyaman dan harus ia kendalikan sesuai dengan keinginan Nya.
Jadi kalau ia bisa menjadikan nafs nya berfungsi, qalbnya bangun, pastilah ia orang yang tangguh, kuat,
kepribadian nya sehat dan well-being karena ia harus menghadapi sekian persoalan yang menggelisahkan
dan sanggup menghadapinya dengan benar tanpa harus merepresinya dalam ketidaksadaran. Begitu
banyak konsep gangguan psikologis yang ringan sampai berat bisa dijelaskan tuntas oleh islam, yang
sebelumnya dalam psikologi modern masih misteri atau baru dugaan. Hanya saja perlu kerjasama dan
usah yang keras bagaimana merumuskan hal itu menjadi kajian ilmu yang terstrukutr dan ilmiah, logis
bisa dipahami oleh semua pihak.
Sebelumnya kita sudah membahas betapa pentingnya qalb dalam mempengaruhi kesehatan mental
seeorang, berdasarkan pada hadist:
“ Sesungguhnya didalam tubuh manusia ada segumpal daging yag jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan
jika ia buruk maka buruklah seluruh tubuhnya, ia adalah qalb.” (H.R. Bukhari)
Kalau merujuk pada hadist diatas, hati memegang peranan penting dalam pikologi manusia. Ia bukan
organ fisik yang berfungsi memompa darah keseluruh tubuh, tapi memegang peran yang jelas dalam
urusan spiritual. Hati yang sakit akan membuat tubuh juga sakit dan akan menghasikan perilaku yng
tidak sehat (mental illness) atau unhealthy actions.
Saat ini menurut Utz, Aisha (2011) banyak sekali umat islam yang tidak memahami dan menyadari
peran qalb dalam hidupnya, focus hidupnya pada tindakannya dan keyakinan (beliefs) dan dikaitkan
dengan emosi. Sementara Allah akan menerima amal kita atau akan melihat kita tergantung dari qalb
nya, itulah kenapa qalb menjadi hal penting untuk dikaji dan harus menjadi focus kajian psikologi, karena
selain dampaknya ke perilaku sehat dan tidak, juga kaitan dengan urusan spiritual, relasi dengan Allah
SWT. Ini salah satu bentuk tidak dikhotominya ilmu psikologi dengan agama, ketika kita mulai mengkaji
dari struktur insan yang perspektif islam. Membahas manusia dalam satu aspek (qalb) tapi langsung
membahas unsur jasad dan spiritualnya.
Ada tiga jenis hati/qalb yang perlu diketahui, yaitu:
1.

Qalb yang sehat
Hati yang sehat adalah hati yang bebas dari hasrat yang bertentangan dengan kehendak Allah SWT
dan dari keraguan yang kontradiktif dengan kehendak Nya. Semata-mata menyerahkan semua hal
kepada kehendak Allah SWT tanpa pertentangan yang bisa menimbulkan keraguan. Hati yang seperti
ini adalah hati yang hidup, humble dan lembut, hati yang mencintai dan takut karena Allah, ia akan
mencintai apa yang Allah cintai dan akan membenci apa yang Dia benci. Orang yang hatinya hidup
dan sehat, akan memunculkan perilaku positif dan sehat, akan tercermin dalam kepribadian dan
karakter nya, dalam konteks social saat ia berinteraksi dengan lingkungannya, saat menghadapi
tekanan hidup (stressor), memiliki karakter positif yang kuat dan konsisten dalam berbagai situasi,
memiliki tujuan hidup yang jelas dan keberadaannya akan bermanfaat buat orang banyak, atau umum
disebut dengan memiliki mental yang sehat.

2.

Qalb yang mati
Hati yang mati adalah hati yang mengabaikan Allah, tidak mengetahui dan beribadah kepada Nya. Ia
hanya mengikuti perilaku dan hasrat nya sendiri, mengejar kesenangan dengan mengabaikan norma
dan agama. Hati yang kering dan kasar, ayat Allah adalah sesuatu yang menyakitkan nya karena
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menjadi kungkungan atau ikatan yang membut ia tidak bisa melakukan apapun yang ia mau.
“ Dan apabila disebut nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sembahan
selain Alaah yang disebut tiba-tiba mereka jadi bergembira”. (QS. Az-Zumar [39]:45)

Menolak petunjuk, hati jadi buta dan tuli, kemampuan berpikir nalar (reasoning) dan persepsinya
mati/tidak berfungsi. Ketika seseorang melakukan dosa maka dalam hatinya akan ada noktah hitam.
Penyesalan dan taubat akan membuat noktah itu bersih kembali, tercuci bersih, tapi ketika manusia
tidak menyesal, noktah itu akan semakin dalam dan melebar. Lama-lama hati akan terkunci, dan orang
itu mati secara spiritual. Dalam perilaku nya ia tidak lagi merasa takut untuk melakukan tindakan
apapun, kepekaan social menghilang, marah, dengki, dendam dan tindakan yang melanggar aturan
tidak lagi menjadi hal besar baginya. Al-Qur’an menyebutkan hati yang mati, keras seperti batu
bahkan lebih keras lagi.
3.

Qalb yang sakit
Hati yang kondisinya berada diantara kedua jenis hati sebelumnya, masih menyimpan keyakinan
terhadap Allah, yakin dan masih percaya kepada Nya tapi saat bersamaan ia melakukan hal yang
sia-sia dan perhatiannya lebih banyak pada urusan dunia. Hatinya terus berguncang karena urusan
yang bisa membuatnya selamat atau menimbulkan kerusakan. Jika hatinya terus menerus berada
dalam keraguan, terombang –ambing dalam kebaikan dan kesalahan maka lama-lama hati menjadi
sakit. Yakin dengan kehendak dan takdir Nya tapi merasa berat dan sedih menerimanya, mengetahui
sesuatu itu salah dan tidak boleh tapi masih mengizinkan dirinya untuk melakukan hal itu,
mengetahui tidak perlu mencamaskan sesuatu tapi dirinya tidak bisa melepaskan diri dari masalah
itu dan terfikasasi dengan masalahnya, sekaligus masih menyimpan kepercayaan terhadap Nya. Pada
akhirnya banyak orang dalam situasi seperti ini, hatinya semakin lemah dan sakit, menyalahkan
lingkungan, menyalahkan diri sendiri dan jatuh pada kondisi mental illness. Atau tidak singkronnya
antara apa yang dibicarakannya dengan perilakunya (misalnya, mulutnya mengatakan ikhlas tapi
hatinya masih marah). Psikologi modern telah mengumpulkan berbagai macam jenis mental yang
sakit yang membuat seseorang tidak bisa berfungsi sama sekali, atau tidak bisa adaptive dilingkungan
sosialnya.
Tanda-tanda hati yang hidup bisa terdengar dari “suara hati”, yang ditandai dengan:
1.

Memikirkan kehidupannya dialam berikutnya bukan dialam yang sekarang (dunia), dan ia
berusaha untuk mencapai kehidupan lebih baik dialam berikutnya.

2.

Merasa marah ketika melakukan dosa, dan melakukan pertaubatan

3.

Merasa tidak bahagia dan tidak puas ketika kehilangan kesempatan untuk berintekasi dengan
Al-Qur’an atau mengingat Allah, memuji dan memohon kepada Nya

4.

Menemukan kesenangan saat beribadah kepada Nya melebihi kepuasannya ketika melakukan
aktifitas lain

5.

Banyak berdoa

6.

Melakukan sesuatu karena Allah

7.

Banyak mengoreksi tindaknnya sendiri

8.

Menggunakan waktu secara bijak

Tanda-tanda hati yang sakit, yaitu:
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1.

Tidak merasa bersalah ketika melakukan kesalahan

2.

Merasa senang ketika tidak patuh terhadap Nya

3.

Focus pada hal-hal yang tidak penting dan mengabaikan hal yang penting

4.

Tidak suka dengan kebenaran dan sulit menerimanya atau mengikutinya

5.

Merasa tidak nyaman berada diantara orang-orang yang mentaati Nya dan sebaliknya
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6.

Mudah kena bujukan, salah memahai konsep dan penuh keraguan, melakukan debat yang
tidak berkesudahan dibandingkan dengan focus pada membaca dan memahami Al-Qur’an dan
mengamalkannya dengan benar

7.

Tidak tersentuh dengan peringatan Nya

d. Misi Hidup dalam Pandangan Psikologi
Kalau mencermati masalah struktur insan, islam melihat manusia lebih lengkap meliputi hal yang terlihat
dan tidak terlihat (alam ketidaksadarn). Ketidaksadaran yang bisa dirasakan oleh Freud bisa dijelaskan
dengan jelas oleh konsep struktur insan. Kalau terori psikologi modern memusatkan kajiannya berbedabeda untuk setiap pendekatan, tapi memiliki kesamaan yaitu baru menyentuh aspek jasad atau paling
jauh yang mengantarai jasad dan jiwa. Pusat kesadaran yang dipegang ego berfungsi sebagai pintu yang
mengantarai urusan kesadaran dan ketidaksadaran, namun karena tidak menyentuh aspek qalb, ego
seringkali menjadi kepalanya syahwat dan hawanafsunya.
Islam sendiri memusatkan perhatiannya pada nafs dan qalb sebagai pusat objek pandangan Allah
terhadap manusia, kepribadian manusia bisa dilihat dari bagaimana kondisi jiwa nya. Keribadian
seseorang berbeda dan unik akan sangat bergantung pada dharma/misi hidup yang sudah Allah
titipkan dialam sebelumnya, tugas manusia menemukan kembali dan menumbuhkan dharma itu dan
mengimplementasikannya kedalam tindakan nyata didunia ini. Psikologi dari awal menempatkan dirinya
sebagai ilmu yang tujuan akhirnya adalah membantu manusia untuk bahagia, bisa aktualisasi diri sesuai
dengan kapasitas dan kemampuannya. Tugas psikolog adalah membantu seseorang mengenali potensi
dalam dirinya dan mengoptimalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang menjadi lebih adaptive
dan bahagaia. Singkat kata, psikolog itu berusaha untuk membantu seseorang berada “ditempatnya”
sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.
Psikologi barat sendiri memotret urusan ini (dharma/misi hidup) dengan konsep bakat dan minat
walaupun tetap baru menyentuh aspek lahiriah yang bisa terobeservasi secara kasat mata. Kita bisa
melihat ada sebagai orang yang pandai dalam matematika, bahasa, olah raga, ada yang lebih peka dengan
urusan rasa makanan, ia bisa menjelaskan dengan jenis bumbu yang dibuat dalam masakan tersebut, ada
yang pandai dalam menari sebagian lagi sulit mengikuti gerakan music dengan ketukan yang benar. Ada
orang yang sangat tertarik dan mudah bergaul yang lain lebih senang bermain dengan benda mati seperti
komputer dan mesin. Fenomena itu sudah akrab dengan diri kita, intinya orang memiliki kemampuan
yang berbeda baik melalui latihan atau tidak.
Ada orang yang cepat dan mudah menguasai segala sesuatu, ini yang disebut bakat. Seringkali juga
kita mendengar bakat itu adalah gift/pemberian Tuhan. Orang yang memiliki bakat tertentu, misalnya
main piano, kemahiran dalam hal tersebut akan melebihi orang lain yang tidak memiliki bakat dalam
hal itu meskipun ia melakukan latihan yang sama dengannya.
Tiap-tiap diri bekerja sesuai dengan untuk apa dia diciptakan atau menurut apa yang dimudahkan kepadanya (H.R.
Bukhari)
Terakhir Gardner menyusun konsep kecerdasan kedalam 9 bentuk kecerdasan (kecerdasan linguistic,
logical matematika, visual spasial, music, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalistic, dan
esksistensial) yang cakupaannya menjadi lebih luas daari hanya sekedar kecerdasan analitis atau kognitif.
Konsep bakat, minat, passion, kemampuan yang berbeda dalam berbagai hal, karakter yang berbeda,
bisa menjadi kunci untuk memahami dharmanya. Manusia tidak memiliki peran yang sama dan sudah
Allah atur sedemikian rupa, manusia bukan kertas kosong seperti yang disampaikan aliran behaviorstik
yang bisa dibentuk lingkungan. Manusia adalah mahkluk istimewa yang Allah ciptakan untuk mengemban
amanah yang Allah titipkan dalam jiwanya, sangat spesifik dan berbeda satu sama lain.
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Meminjam perkataan Albert Einstein yang terkenal, “Semua orang itu jenius tapi ketika kita menilai ikan
dari cara dia memanjam pohon maka seumur hidupnya ia akan menilai dirinya betapa bodonya ia“.
Atau perkataan Ki hajar Dewantara, tokoh pendidikan dan seorang pahlwan nasional.
“Anak-anak hidup sesuai dengan kodratnya sendiri. pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat
itu. Negara tidak berhak membandingkan kecakapan murid yang satu dengan yang lainnya … “
Kodrat: kudrah: kuasa Tuhan yang diamanahkan pada diri seseorang
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mengenal dharma? Allah menitipkan blue print dharma
itu dalam jiwa nya, karenanya penting sekali kita mengenal cara mengenali jiwa dan qalb karena dengan
sendirinya kita akan menemukan bakat yang Allah simpan dalam diri masing-masing, yang sebagian kecil
bisa terekam oleh ilmu psikologi. Kalau sumbernya dari Allah maka cara memahaminya pun dengan cara
Nya, orang yang bisa membuka siapa dan bagimana jiwanya berbanding lurus dengan kedekatan nya
dengan Tuhannya. Tidak heran ilmuwan zaman dulu sekaliber Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al Jabbar,
Ibnu Maskwaih dan masih banyak lagi adalah ilmuan yang hebat sekaligus ulama yang mumpuni terkenal
keshalehannya diakui sampai saat ini.
Konsep-konsep ini lah yang menjadi PR besar bagi para psikolog muslim yang meyakini keberadan
qalb dan pentingnya jiwa dalam kehidupannya didunia.

3. Ruang lingkup Penelitian
Saya sendiri tertarik dengan meneliti orang-orang yang mengalami gangguan jiwa berat seperti psikotik,
neurotik dan gangguan kepribadian dan terapinya dan kaitannya dengan aspek sprititual, jiwa, qalb,
syahwat dan hawa nafsu.
a.

Desain Penelitian
Penelitian bisa dilakukan dengan metodelogi kuantitatif maupun kualitatif, bisa memanfaatkn
konsep yang sudah ada atau mengkolaborasi konsep psikologi modern dengan islam. Bisa melakukan
grounded theory, untuk menyusun konsep yang sudah ada sebetulnya (dari Al-Qur’an dan Hadist) tapi
menyusunnya dengan bukti empiris menjadi hal penting supaya bisa diterima oleh semua pihak.

b.

Kondisi Sumber Daya saat ini
Dosen di fakultas psikologi meskipun tidak banyak, tapi masih ada yang tertarik mengkaji masalah
psikologi islam. UIN sendiri gudangnya para saintis yang memahami islam, saya pikir ini kelebihan
UIN diandingkan dengan univesitas lain. Melibatkan mahasiswa dalam penelitian payung, atau
sebagai subjek penelitian. Dukungan dari pimpinan fakultas psikologi terhadap pengembangan ilmu
psikologi islam sangat besar jadi tinggal kesungguhan dari para dosen termasuk saya sendiri untuk
mengkaji hal ini lebih dalam lagi.

c.

Program Pengembangan Bidang Ilmu
1) Melakukan kajian rutin, seminar, workshop yang khusus membahas masalah konsep-kosnep
yang lebih detil mengenai struktur insan, keribadian, terapi, teori perkembangan islam dll.
2) Merombak kurikulum atau merubah penyajian mata kuliah dalam setiap semester disesuaikan
dengan visi dan misi dan kebutuhan dalam memahamkan psikologi islam. Apalagi fakultas
psikologi UIN bandung salah satu visinya adalah mengembangkan psikologi islam dan kearifan
local dalam hal ini adalah psikologi sunda. Membuat team teaching untuk beberapa mata kuliah
yang memerlukan keahlian khusus dari dosen-dosennya, ini sebetulnya sudah dilakukan untuk
matakuliah tertentu tapai belum merata. Mendatangkan pengajar yang juga sekaligus pejalan/
salik, pelaku yang memproses dirinya untuk mengenal jiwa dan qalb, biasanya pengikut tarekat
yang dari mereka kita bisa belajar.
Menambah koleksi buku-buku yang relevan, langganan jurnal internasional, dan kerjasama
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dengan lembaga-lembaga terkait di UIN untuk penelitian dan pengabdian masyarakat
		Adanya team research yang khusus mengkaji psikologi islam bisa berkolaborasi dengan fakultas
lain yang relevan.
Memberikan peluang yang lebih besar bagi para dosen untuk diikut sertakan dalam seminar
internasional, bantuan biaya bagi dosen yang ikut penelitian dalam konferensi internasional
maupun nasional. Mengikuti seminar dan whorksop atau short course yang relevan dengan bidang
kajian didalam maupun luar negeri. Menambah fasilitas laboratorium sehingga tidak kesulitan
dalam melakukan penelitian
3) Melakukan kerjasama dengan universitas dalam dan luar negri misalnya Universitas Sofia di
Amerika yang concern dengan psikologi transpersonal khusunya islam dan tasawuf, melakukan
studi banding untuk melihat dan belajar proses pengembangan ilmu islam/tasawuf disana.
Termasuk kerjasama dengan tarekat yang bisa menjelaskan berbagai hal mengenai jiwa dan qalb
dengan lebih utuh dan jelas.
4) Menumbuhkan semangat meneliti bukan hanya setahun sekali tapi penelitian rutin lainnya
yang bisa dikelola oleh fakultas masing-masing kerjsama dengan LP2M dan melakukan action
research

C. Penutup
Penulis menyadari konsep-konsep yang dipaparkan tadi masih sangat dangkal dan tidak terstruktur
dengan baik. Konsep mental sehat dan sakit berdasarkan pada pandangan islam yang erat kaitannya
dengan struktur manusia (Jasad, jiwa dan ruh), masalah keribadian yang bermuara pada mengenal jiwa
dan qalbnya, proses mengenal jiwa, terapi bagi orang yang mengalam mental illness, mengenal dharma
nya didunia yang berkaitan dengan misi hidup yang Allah simpan dalam jiwa manusia, itu semua masih
perlu ditelaah lebih serius.
Konsep-konsep yang buat saya menarik untuk dikaji dalam rangka memahami manusia seutuhnya,
psikologi kelak tidak hanya menolong seseorang sebatas psikologisnya tapi menolong orang sampai
menyelematkan hati/qalbnya. Seperti disebutkan diatas pekerjaan berat tapi tidak mustahil. Bagaimana
peran nya psikologi modern yang sudah terlanjur melekat? Sumbangan mereka terhadap ilmu psikologi
luar biasa hebatnya, dengan mengenal biologis manusia nya saja banyak hal bisa terjelaskan dan menolong
orang yang bermasalah dengan hal itu. Buat penulis, psikologi modern itu ibaratkan kendaraan, bagaimana
nilainya bergantung pada siapa supirnya, teori-teori kepribadian sangat membantu memahami berbagai
jenis orang dan metode dalam memahami orang termasuk terapi sudah lebih terstruktur.
Islam sendiri sudah menawarkan solusi dalam setiap masalaha, misalnya untuk orang yang mengalami
orientasi seksual yang menyimpang atau homoseksual, menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qoyyim AlJauziah solusinya adalah menundukan pandangan, menyibukan hati kepada Allah dan bersabar. Bagaimana
mem-break down ini menjadi tahapan terapi yang bisa mentranformasi hati seseorang? Menjadi tahapan
terapi yang sistematis dan terukur. Apakah dengan mengatakan “kamu harus sabar” artinya otomatis
orang itu akan memiliki kekuatan untuk bangun dari sakitnya? Kenapa harus ada sabar? Ternyata
ketika orang yang diputus Allah, dipisahkan dengan syahwat dan hawanafsunya, jasadnya berontak,
psikologis, emosinya melawan, karena hilangnya kenikmatan yang selama ini ia rasakan, belum lagi
syetan dalam bentuk jin dan manusia yang terus menerus menghembus-hembuskan ketakutan, khawatir
dll yang semakin memperberat proses untuk sembuh. Tidak semua orang bisa keluar dari homosekual
dengan mudah, begitupun dengan gangguan lainnya. Tadi hanyalah salah satu contoh bagaimana islam
menjelaskan suatu kondisi gangguan jiwa. Mengenal metode terapi yang sudah ada (dari psokologi barat)
bisa menjadi langkah awal untuk menemukan metode yang tepat dalam mencari format yang pas dalam
terapi islam.
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Begitu banyak konsep mengani psikologi dan islam yang perlu dibahas dan dipelajari yang tidak
mungkin disinggung dalam makalah ini. Penelitian yang terstruktur, kesunguhan dari para peneliti, biaya
yang memadai untuk melakukan penelitian, penguasaan materi yang mendalam, kerjasama denngan
semua pihak yang terkait menjadi hal penting dalam membangun konsep psikologi islam di UIN. Tidak
kalah penting dan paing utama, adalah kitanya sebagai psikolog harus ikut “berjalan” mengenal jiwa
dan qalb masing-masing, bagaimana bisa menolong orang memahami jiwa nya kalau kita sendiri belum
mengenal the self/jiwa kita sendiri.
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MENYONGSONG UIN BANDUNG SEBAGAI IKON
BARU PERADABAN ISLAM: PENERAPAN SPIRIT
KEILMUAN WAHYU MEMANDU ILMU DALAM
BIDANG ILMU SOSIAL ISLAM

Agus Ahmad Safei

A. Pendahuluan
Keputusan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk bermetamorfosis menjadi UIN, pada sejatinya,
merupakan sebuah proses perluasan, pendalaman, dan pengintegrasian nilai-nilai ajaran Islam. Keputusan
ini sekaligus dapat dipandang sebagai respons aktif-kreatif dari kesadaran kolektif seluruh warga kampus
untuk menjawab tantangan jaman secara lebih kontekstual dan integral. Tak lama dari itu, mengiringi
kelahirannya sebagai sebuah universitas, UIN Bandung juga mengintrodusir sebuah label yang luar biasa
mentereng: Wahyu Memandu Ilmu.
Secara demikian, artikulasi, ekspresi, dan cara pandang terhadap masalah adalah khas sesuai dengan
ruh zaman yang sedang berkembang. Pada sisi yang lain, perubahan IAIN menjadi UIN ini dapat dipandang
sebagai bukti dari realisasi atas komitmennya sebagai pusat pengembangan ilmu-ilmu keilahian yang
tidak mengenal dikotomi keilmuan, sebagaimana direpresentasikan slogan “Wahyu Memandu Ilmu”.
Sudah satu dekade terakhir, kampus ini bersalin wajah, dari IAIN ke UIN. Sekaitan dengan itu, UIN
Bandung dengan sendirinya harus memposisikan diri sebagai rumah bagi bertemunya beragam jenis
ketidaksamaan. Bagaimanapun, peradaban yang unggul itu bersifat hibrid atau silang. Kalau sama tidak
sehat.
Agar proses pengembangan kampus UIN Bandung dapat beresonansi menjadi suatu gerakan yang
sinergis, maka pelibatan elemen-elemen strategis kampus –terutama, konsorsium keilmuan— menjadi
sebuah keniscayaan. Gagasan-gagasan orisinal mereka dapat menjadi sumbangan pemikiran yang tak
ternilai harganya untuk proses pengembangan kampus ke depan. Dari sini, diharapkan muncul berbagai
gagasan hebat, smart, dahsyat dan memasa depan tentang bagaimana sebaiknya UIN Bandung ini
dikembangkan agar, pada saatnya, kampus ini dapat berkembang menjadi “ikon” baru peradaban umat.
Jika dibuat ibarat, UIN Bandung ini laksana raksasa yang tengah tertidur. Istilah ini memang kurang
tepat jika universitas ini disandingkan untuk dibandingkan dengan Universitas Padjadjaran, Universitas
Pendidikan Indonesia, atau Institut Teknologi Bandung. “Raksasa” di sini adalah harapan umat Islam
terhadap keberadaan universitas ini sebagai lembaga tinggi dalam dunia pendidikan Islam. Sampai hari
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ini, umat memandang bahwa lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk melahirkan kaum intelek
yang mampu menjawab persoalan umat. Tentu saja harapan umat Islam ini dibebankan kepada lembaga
pendidikan yang berorientasikan pemahaman keislaman (apalagi yang jelas-jelas memakai label Islam):
UIN Bandung!
Pada titik inilah tantangan amat besar dirasakan. Perlu upaya berjamaah dari seluruh elemen kampus
untuk mengusung sebuah kerja peradaban bernama “Wahyu Memandu Ilmu”. Sudah tentu, kerja semacam
ini hanya diperuntukkan bagi para pelari jarak jauh yang memiliki stamina intelektual yang prima dan
spartan. Bukan para pelari jarak pendek yang nafas intelektulanya mudah ngos-ngosan. Sebab, yang dicitacitakan bukanlah sekedar mengubah nama, yang lebih penting dari itu, mengubah paradigma keilmuan
yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

B. Pembahasan
Secara lebih spesifik, tulisan ini bermaksud untuk mendeskripsikan tentang pentingnya upaya kreatif
mengembangkan sains sosial alternatif yang bersandar pada konsep besar bernama Wahyu Memandu Ilmu.
Hal ini didasari satu keyakinan bahwa sains modern bukanlah satu-satunya pilihan. Dengan paradigma
yang berbeda dapat diciptakan sains sosial yang lebih profetik dan bermanfaat untuk kemanusiaan.
Gagasan untuk mengembangkan sains sosial yang bersandar pada konsep-konsep besar yang tercantum
dalam Al-Qur’an ini lahir dari sebuah hasrat besar tentang bagaimana umat Islam bisa menurunkan
teori-teori sosial yang mengacu pada sumbernya yang otentik, yakni Al-Qur’an.
Salah satu kelalaian dari sains Barat yang sekuler, khususnya sains sosial, adalah lepasnya sumber
otentik itu. Mereka menjadikan manusia sebagai pusat nilai. Syahadat keilmuannya berbunyi: the man is the
measure of all things. Manusia adalah ukuran segala-galanya. Hasil akhirnya adalah produk sains yang sekuler,
hampa, dan mandul. Sains sosial macam ini telah kehilangan tanggung jawab untuk membangkitkan
kesadaran, pencerahan, memberikan bimbingan dan tujuan pada manusia dan kemanusiaan. Hal itu
ternyata terjadi pada semua jenis sains, tak terkecuali pada sains sosial.
Gagasan mengembangkan sains sosial alternatif yang bersandar pada konsep dan nilai yang ada
pada kitab suci Al-Qur’an ini tampaknya paralel dengan gagasan yang dimiliki oleh Ali Syari’ati tentang
pentingnya umat Islam memiliki jenis sains sosial yang ‘ideologis’. Gagasan ini juga tampak memiliki
spirit yang sama dengan gagasan “Sosiologi Islam” Ilyas Ba-Yunus maupun Pribumisasi Sosiologi Iwan
Gardono.
Hasil akhir dari gagasan ini adalah harapan akan lahirnya satu “jenis” sains sosial yang lebih mengakar
pada nilai-nilai masyarakat dan bahkan mengakar pada sistem keyakinan Islam yang ada dalam AlQur’an. Menurut Qardhawy, salah satu identitas terpenting dari sains Barat yang sekuler adalah kealpaan
mengenal Tuhan. Sisi inilah yang harus diberi pencerahan dan muatan. Gagasan untuk mengembangkan
sains sosial yang bersandar pada konsep-konsep dasar yang tercantum dalam Al-Qur’an ini muncul dari
kesadaran pencarian alternatif pencerahan semacam itu. Gagasan semacam ini, tentu saja, membutuhkan
pergeseran paradigma keilmuan.
Saat ini, kita tengah hidup di sebuah era yang terus berubah dengan kecepatan yang nyaris tak
tertanggungkan. Inilah yang oleh para ahli disebut sebagai era teknologi, era chips dan komputer, era
kompetisi, era SDM, era manajemen, era pemasaran (marketing era), dan era perubahan paradigma
kehidupan.
Paradigma pandangan dunia ilmiah modern kini terus mengalami pergeseran; paradigma positivisme
yang hegemonik-kuantitatif terus digeser oleh paradigma pascapositivisme; kaum Newtonian dan Comtian
yang meyakini kepastian, bukan probabilitas, terus dibabat oleh kaum spiritualis dan perenialis. Konsep
Descartes dan Newton yang mekanistis terus tergeser oleh pandangan yang holistik dan ekologis. Sebuah

84

TRILOGI WAHYU MEMANDU ILMU

pandangan yang menurut Capra memiliki berbagai kesamaan dengan pandangan mistisisme dari semua
tradisi di sepanjang zaman.
Bagi kaum spiritualis dan perenialis (atau kaum mistis dalam terminologi Capra), alam itu bukan
big clock, tidak bisa diprediksi. Termasuk yang tidak henti-hentinya bertarung adalah pandangan dunia
perennialis dan pandangan dunia Islam. Mereka terus bertarung dan menawarkan alternatif paradigmatik
pemecahan kehidupan terhadap manusia modern dalam mengarungi perjalanan hidup mereka di era
milenium ini.
Akan tetapi, dunia agama dan tradisi yang diharapkan menjadi perekat sosial, justru semakin lama
semakin terkulai. Sementara itu, tantangan-tantangan kehidupan yang semakin kompleks dan ruwet
tampaknya terlampau perkasa untuk menjebol bendungan agama sebagian besar warga dunia. Eksesnya,
pergeseran nilai melaju demikian cepatnya. Sementara itu, kompetisi berbagai ideologi kehidupan yang
sekuler semakin laku ketimbang agama-agama yang menawarkan kehidupan dengan wacana sosial yang
sejuk.
Perubahan pandangan dunia ilmiah di atas, pada gilirannya, telah menyebabkan perubahan paradigma
kehidupan. Sebagaimana ditengarai oleh Denis Waitley dalam Empires of The Mind maupun oleh Taufik
Bahaudin dalam Brainware Management, kekuatan kini tengah berubah dari sumber daya alam kepada
pengetahuan; hierarki kepada sinergi; kontrol kepada pemberdayaan dan bimbingan; subordinasi karyawan
kepada supraordinasi keputusan bersama; senioritas kepada kreativitas; produksi kepada kualitas;
persaingan kepada sinergitas; keuntungan kepada integritas.
Sekarang ini umat manusia sedang berada di tepi era pergeseran kekuatan. Kejahatan, kekayaan
dan pengetahuan akan mempengaruhi peran hidup kita semua. Di tepi era ini, kita akan dimbombardir
oleh masa depan (bombarded by the future). Sistem baru yang menciptakan kekayaan telah memicu konflik
personal, politikal, dengan skala internasional. Sekarang, menurut Tofller, kekuatan telah bergeser dari
otot dan uang kepada pikiran (mind).
Milenium ketiga yang sudah berjalan hampir 16 tahun ini, telah membuat individu, masyarakat dan
sistem kehidupan (sosiokultural, bisnis-ekonomikal, ideo-politikal, sains teknologikal, dan bio-ekologikal)
semakian saling terkait dan terhubungkan satu sama lain. Salah satu akibatnya adalah banyak kosa kata
dalam bahasa Indonesia yang terimbuhi oleh kata ”global”. Misalnya, budaya global, ekonomi global, gaya
hidup global, mata uang global, komunikasi global, ideologi global, dan segudang globalisme lainnya.
Pada kerangka pergeseran paradigma inilah, agaknya, kehadiran paradigma “Wahyu Memandu
Ilmu” ini bisa dipetakan. Agaknya, saya termasuk yang percaya bahwa sains modern tak dapat terlalu
diandalkan. Bahkan, saya percaya bahwa sains modern bukanlah satu-satunya pilihan. Dengan paradigma
yang berbeda dapat diciptakan sains yang berbeda pula.
Menurut saya, perlu sebuah ikhtiar besar tentang bagaimana umat Islam bisa menurunkan teori-teori
sosial yang mengacu pada sumbernya yang otentik, yakni Al-Qur’an. Salah satu kelalaian dari sains Barat
adalah lepasnya sumber otentik itu. Hasil akhirnya adalah produk sains yang sekuler, cenderung ateistik.
Atau, kalau meminjam istilah Herman Soewardi, sains yang memiliki tabiat 3-R: renggut, resah, dan rusak.
Hal itu ternyata terjadi pada semua jenis sains, tak terkecuali pada ilmu-ilmu sosial, khususnya
sosiologi. Gagasan ini tampaknya sama dengan gagasan yang dimiliki oleh Ali Syariati (1995), yakni
tentang pentingnya umat Islam memiliki jenis sosiologi yang ‘ideologis’. Suatu jenis sosiologi yang tidak
hanya menganalisis fakta sosial, tetapi juga memberikan jalan keluar.
Terkait hal itu, sesungguhnya, Al-Qur’an sebagai wahyu Tuhan memuat banyak sekali konsep
dasar yang dapat dikembangkan menjadi sains sosial yang unik dan bermanfaat untuk membangun
peradaban yang lebih tercerahkan di masa depan. Bahkan, secara agak bombastis, saya bisa menyebut
Al-Qur’an sebagai “Kitab Sosiologi.” Selama ini, sosiologi banyak dipahami sebagai pendapat manusia
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(para ahli) tentang manusia. Sementara, pandangan Yang Membuat manusia tentang manusia jarang
sekali dibicarakan. Inilah, menurut saya, salah satu kelalaian terbesar kalangan ilmuan Islam. Kita butuh
paradigma baru keilmuan yang lebih bisa mewadahi hal seperti ini. Pada titik ini pula kita membutuhkan
penerapan spirit Wahyu Memandu Ilmu pada, khususnya, bidang ilmu sosial.
Relevansi pernyataan ini berkaitan dengan munculnya berbagai kritik kaum cendekiawan terhadap
perkembangan modernisasi yang menghasilkan realitas antagonistik dan paradoksal. Kritik mendasar
dan paradigmatis yang muncul dan berhamburan dari berbagai disiplin ilmu yang tidak lagi menemukan
kepuasannya terhadap modernisme mendorong untuk membuat perspektif baru sebagai landasan proses
modernisasi yang lebih manusiawi, yang pada akhirnya akan menghasilkan pembangunan yang sejalan
dengan kaidah-kaidah (tuntunan) Islam.
Alhasil, tugas kita bukanlah bertempur melawan setan dengan pedang lalu masuk surga. Tugas
utama kita adalah berinteraksi dengan lingkungan dan melakukan perubahan demi perubahan untuk
kemaslahatan umat manusia.

C. Penutup
Memunculkan sains sosial yang berangkat dari paradigma Wahyu Memandu Ilmu, sudah pasti, bukan
pekerjaan gampang. Ia adalah kerja peradaban yang menuntut komitmen dan stamina intelektual yang
prima dan spartan. Para ilmuwan muslim, khususnya yang ada di UIN Bandung, dituntut untuk terus
melakukan pencarian laternatif pencerahan semacam ini. Secara pribadi, saya memimpikan kelak bisa
merumuskan basis-basis teoritis dari apa yang disebut sebagai sosiologi Islam (atau, saya menyebutnya:
sosiosophologi) secara lebih utuh. Dari tingkat paradigm, indikator sampai problem. Dari ranah ontologi,
epistemologi sampai pada wilayah aksiologi. Para ilmuan muslim, menurut saya, harus melakukannya,
dan berani memulainya. Jika berhasil melakukannya, maka kita berhak mencicipi kegembiraan untuk
menyongsong UIN Bandung sebagai ikon baru peradaban Islam.
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STRATEGI PENERAPAN WAHYU MEMANDU ILMU
DALAM BIDANG ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Andewi Suhartini

A. Pendahuluan
Konsep “Wahyu Memandu Ilmu” menjadi jargon UIN Sunan Gunung Djati Bandung sejak tahun
2008-an (Natsir, 2008) dalam rangka merespons pandangan keilmuan umat Islam yang dikotomis ke
arah keilmuan non dikotomis. Di bawah spirit keilmuan wahyu memandu ilmu, ilmu-ilmu kealaman
dan keteknikan dapat dibingkai/dipayungi oleh ilmu-ilmu agama Islam tanpa harus kehilangan karakter
epistemologis keteknikannya. Pembingkaian dan pemayungan Ilmu-ilmu teknik oleh ilmu-ilmu agama
Islam tidak berhenti sebatas menempelkan ayat-ayat suci Al-Qur’an dan al-Hadis tertentu ke dalamnya,
tetapi harus melakukan rancang bangun keilmuan dan rekayasa teknologi secara khusus yang didasarkan
pada kebutuhan pengguna teknologi yakni masyarakat muslim Indonesia yang plural, moderat dan umat
Islam di seluruh dunia yang berhadapan langsung dengan peradaban global. Salah satu rencana strategis
yang yang dirumuskan dalam strategi penerapan wahyu memandu ilmu adalah pengembangan bidangbidang ilmu yang berbasis pada spirit keilmuan wahyu memandu ilmu. Dalam operasionalnya, rencana
strategis ini dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pengembangan ipteks berbasis WMI dari yang
pokok hingga ke disiplin ilmu dan kajian yang lebih spesifik.
Untuk menerjemahkan konsep wahyu memandu ilmu, Nanat Fatah Natsir bersama dengan Darun
Setiady membuat metafora roda untuk menjelaskan Wahyu Memandu Ilmu. Metafora ini meletakkan
dasar-dasar wacana “Islamisasi Ilmu” (1970-1995-an) dan pencarian paradigma baru keilmuan Islam yang
non dikotomis (1996-2000-an) ke dalam “spirit of science (scientific) Wahyu Memandu Ilmu” (Konsorsium
Bidang Ilmu, 2006: v dan 2008: 12). Metafora ini pun sebagai upaya menjawab kegelisahan orang-orang
yang mengetahui dialektika ilmu-ilmu Barat dan Islam namun kurang memahami proses lahirnya konsep
“Wahyu Memandu Ilmu” yang mungkin menyangka bahwa orang yang setuju dengannya telah terjebak
pada konkordisme (ayatisasi ilmu) dan simplisisme (terlalu menyederhanakan persoalan) karena dalam
sangkaan mereka dalil-dalil naqli (ilmu-ilmu agama Islam) dapat secara bebas menghakimi dalil-dalil
aqli (ilmu-ilmu non agama Islam). Persoalan ini menuntut penjelasan dan pendekatan lebih lanjut agar
spirit keilmuan Wahyu Memandu Ilmu itu ajeg dan konsisten serta memiliki perbedaan yang mendasar
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dengan konsep “integrasi”, “interkoneksi”, “pohon ilmu” dan lain-lain yang sejalan dengan paradigma
keilmuan non dikotomis.
Kekuatan metafora roda ini melihat kitab suci sebagai sumber ilham keilmuan yang relevan dengan
bidang kehidupan secara dinamis. Karenanya, agar ilmu dan agama mampu selalu mentransendesi dirinya
dalam upaya memajukan keluhuran budaya, kelestarian tradisi, penguasaan teknologi dan pembangunan
bangsa seiring dengan perubahan global dalam kerangka memenuhi kepentingan kognitif dan praktis dari
keduanya. Salah satu bidang ilmu yang relevan dengan bidang kehidupan adalah Bidang Ilmu Pendidikan
Agama Islam. Melalui paradigma metafora roda ini, pendidikan Agama Islam diterjemahkan secara teoretis
dan praktis dengan menjadikan wahyu sebagai payung, baik dalam kajian ontologi, epistemologi, maupun
aksiologi, yang rekayasa epistemologinya 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 7-12 M; sambil dilakukan uji ulang secara ilmiah berdasarkan temuan-temuan ilmiah
kontemporer; metode yang digunakan adalah ilmiah) (Tim penyusun, 2016).
Dalam kajian ontologi, konsep wahyu memandu ilmu pendidikan Agama Islam bisa bermakna
“kongkret” atau “fisik” atau “materi” dan bisa bermakna “abstrak” atau “non fisik” atau “metafisika” juga
“spiritual”. Jika “wahyu” yang dimaksud adalah Al-Qur’an yang berbentuk mushaf dan al-Kaun (alam
semesta) maka “wahyu” dalam pengertian ini bersifat fisik. Sebaliknya, jika “wahyu” yang dimaksud
adalah Firman Allah SWT..SWT. yang berada di Lauh 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). Citra Allah sebagai Yang Satu atau Esa dipelajari dalam ilmu (sains) tauhid (kalam).
Oleh karena itu, secara ontologis isi wahyu memandu ilmu Pendidikan Agama Islam adalah “Pendidikan
Tauhidullah” (Tim penyusun, 2016).
Secara epistemologis, ilmu-ilmu tentang wahyu/ayat-ayat yang terangkum dalam Al-Qur’an dan al
Hadis secara historis tersistematisasi dalam ilmu-ilmu agama Islam (Islamic Studies/Sciences), sedangkan
wahyu/ayat-ayat yang berupa di alam semesta terangkum dalam ilmu-ilmu non agama Islam/umum (non
Islamic Studies/Sciences). Berarti epistemologi wahyu memandu ilmu pendidikan Agama Islam bermakna
ilmu-ilmu agama Islam memayungi ilmu pendidikan dan sebaliknya Ilmu pendidikan dipayungi oleh Ilmuilmu agama Islam. Sementara, dalam tradisi akademik dan penelitian ada yang disebut payung penelitian.
Berarti, secara epistemologis, isi wahyu memandu ilmu itu bagaimana menempatkan Ilmu-ilmu agama
Islam sebagai payung ilmu dan penelitian bagi (memayungi) ilmu-ilmu pendidikan dan sebaliknya ilmuilmu pendidikan dipayungi oleh Ilmu-ilmu agama Islam (Tim penyusun, 2016).
Secara aksiologis, hasil dari ilmu pendidikan tauhidullah itu, ilmuwan menjadi ber-iman, berislam,
dan berihsan; sedangkan hasil 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 akhlak al-karimah. Dengan demikian, makna aksiologi wahyu memandu ilmu pendidikan agama
Islam itu adalah, “akhlak al-karimah membingkai perilaku ilmuwan”(Tim penyusun, 2016).
Penerapan konsep wahyu memandu ilmu dalam bidang ilmu Pendidikan Agama Islam di UIN Sunan
Gunung Djati Bandung memerlukan strategi yang komprehenship menjangkau seluruh aspek, baik dalam
dimensi desain, ruang lingkup dan Spesifikasi, SDM, target dan pengembangan. Dengan demikian, pada
makalah ini akan dibahas hal-hal yang menyangkut:
1.

Pendekatan Pengembangan Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam Berbasis Wahyu Memandu Ilmu

2.

Ruang Lingkup Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam Berbasis Wahyu Memandu Ilmu
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3.

Kondisi Sumber Daya dalam Implementasi Konsep WMI pada Bidang Ilmu Pendidikan Agama
Islam

4.

Pengembangan Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam Berbasis Wahyu Memandu Ilmu

B. Pembahasan
1. Pendekatan Pengembangan Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam Berbasis Wahyu Memandu
Ilmu
Pendekatan yang dibutuhkan dalam mengkaji bidang ilmu Pendidikan Agama Islam pada kerangka
wahyu memandu ilmu, adalah pendekatan multidisipliner, yaitu penggabungan beberapa disiplin untuk
bersama-sama mengatasi masalah tertentu (Prentice, 1990). Pendekatan multidisipliner (multidisciplinary
approach) ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai
sudut pandang banyak ilmu yang relevan. Ilmu ilmu yang relevan digunakan bisa dalam rumpun Ilmu
Ilmu Kealaman (IIK), rumpun Ilmu Ilmu Sosial (IIS), atau rumpun Ilmu Ilmu Humaniora (IIH) secara
alternatif. Penggunaan ilmu-ilmu dalam pemecahan suatu masalah melalui pendekatan ini dengan
tegas tersurat dikemukakan dalam suatu pembahasan atau uraian termasuk dalam setiap urain sub-sub
uraiannya bila pembahasan atau uraian itu terdiri atas sub-sub uraian, disertai kontribusinya masing
masing secara tegas bagi pencarian jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Ciri pokok atau kata kunci
dari pendekatan multidisipliner ini adalah multi (banyak ilmu dalam rumpun ilmu yang sama). upaya
untuk memadukan berbagai disiplin keilmuan dengan memposisikan satu disiplin sebagai pendekatan
dan lainnya sebagai sasaran kajian. Melalui pendekatan, maka ilmu pengetahuan akan berkembang
dengan cepat karena dimungkinkan tumbuhnya disiplin-disiplin baru yang merupakan gabungan antara
dua ilmu pengetahuan. Inilah yang secara umum disebut sebagai multi-disciplinarity (multi-disiplin).
(http://nursyam.uinsby.ac.id/?p=754).
Bidang ilmu Pendidikan Agama Islam terdiri dari tiga dimensi besar, yaitu aspek dasar ajaran Islam
(wahyu dan alam), aspek pokok-pokok ajaran Islam (iman, islam, dan ihsan), dan aspek pendidikan Islam
(Sejarah Pendidikan Islam, Filsafat Pendidikan Islam, Ilmu Pendidikan Islam, Psikologi Pendidikan Islam,
Sosiologi Pendidikan Islam, Antropologi Pendidikan Islam, Manajemen Pendidikan Islam). Penerapan
paradigma multidisipliner dalam mengkaji Pendidikan Agama Islam berarti bagaimana pendidikan Agama
Islam dikaji oleh berbagai sudut pandang keilmuan tersebut. PAI merupakan bidang ilmu pokok yang
menjadi satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dengan bidang ilmu lain yang bertujuan untuk
pengembangan moral dan kepribadian peserta didik. Maka, semua bidang ilmu yang memiliki tujuan
tersebut harus seiring dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang ilmu PAI.

2. Ruang Lingkup Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam Berbasis Wahyu Memandu Ilmu
Pendidikan Agama (Islam, Pen.) berarti usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu
peserta didik agar hidup sesuai dengan ajaran Islam (Zuhairini, dkk., 1983:27). Pendidikan Islam adalah
suatu sistem pendidikan yang membimbing peserta didik pada perkembangan jiwa dan raganya yang
berideologi pada ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan hadist. Al-Qur’an, al-Hadits, dan ayat-ayat kauniyah
menjadi landasan bagi pengembangan bidang ilmu Pendidikan Agama Islam. Sehingga jika diidentifikasi,
definisi di atas mengisyaratkan bahwa ada tiga dimensi besar pada bidang ilmu pendidikan agama Islam,
yaitu aspek dasar ajaran Islam (wahyu dan alam), aspek pokok-pokok ajaran Islam (iman, islam, dan
ihsan), dan aspek pendidikan Islam (Sejarah Pendidikan Islam, Filsafat Pendidikan Islam, Ilmu Pendidikan
Islam, Psikologi Pendidikan Islam, Sosiologi Pendidikan Islam, Antropologi Pendidikan Islam, Manajemen
Pendidikan Islam). Ke tiganya akan dibahas dibawah ini:
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a.

Dasar Ajaran Islam

Islam adalah syari’at Allah yang diturunkan kepada umat manusia agar mereka beribadah kepada-Nya di
muka bumi. Pelaksanaan syari’at ini menuntut adanya pendidikan manusia, sehingga dia pantas memikul
amanah dan menjalankan khilafah. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan Islam. Syariat Islam
hanya dapat dilaksanakan dengan mendidik diri, generasi dan masyarakat supaya berian dan tunduk
kepada Allahsemata serta selalu mengingat-Nya. Pendidikan Islam adalah penataan individual dan sosial
yang dapat melaksanakan Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Ini berarti sumber-sumber
Islam dan pendidikan Islam itu adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rasul (Abdurrahman an-Nahlawi, 1992:4148). Di dalam Al-Qur’an, al-Hadits dan ayat-ayat kauniyah ditegaskan tentang fitrah manusia beragama
(al-Rum:30 dan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim), signifikansi pendidikan Agama bagi
manusia (misalnya: QS al-Tahrim: 6 tentang tanggung jawab pendidikan dalam keluarga; QS al-‘Alaq:
1-5 tentang kewajiban belajar)), dan komponen-komponen pendidikan Islam (misalnya: QS al-Nahl:125
tentang metode pendidikan; QS Luqman ayat 13-15 tentang materi pendidikan, pendidik dan peserta
didik; dan QS al-Dzariyyat: 56 dan al-Baqarah: 30 tentang tujuan pendidikan). Kebanyakan ayat AlQur’an menyatakan, bahwa ilmu itu bersumber dari Allah. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah
ilmu syari’at maupun ilmu al-Din yang dipelajari oleh manusia melalui wahyu yang diturunkan oleh
Allah kepada para Rasulnya (Abdul Fatah Jalal, 1988:150). Di dalam Al-Qur’an dan Hadits ditegaskan
bahwa melaksanakan pendidikan agama (Islam) merupakan perintah dari Allah dan merupakan ibadah
kepada-Nya (Zuhairini, dkk., 1983:23).

b. Pokok-pokok (Inti) Ajaran Islam
Bidang ilmu Pendidikan Agama Islam mengandung inti ajaran agama Islam, yaitu iman, islam dan ihsan.
Hal ini secara eksplisit disabdakan oleh Rasulullah saw. dalam hadits berikut ini:
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Artinya: “Dari Umar radhiallahuanhu juga dia berkata: Ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah Shallallahu’alaihi
wasallam suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut
sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorangpun di antara kami yang
mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kepada lututnya
(Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam) seraya berkata: “Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam?”, maka
bersabdalah Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam: “Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Ilah (Tuhan yang
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disembah) selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan shalat, menunaikan
zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji jika mampu“, kemudian dia berkata: “ anda benar “. Kami semua heran,
dia yang bertanya dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi: “ Beritahukan aku tentang Iman“.
Lalu beliau bersabda: “Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya
dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk“, kemudian dia berkata: “anda
benar“. Kemudian dia berkata lagi: “ Beritahukan aku tentang ihsan“. Lalu beliau bersabda: “Ihsan adalah engkau
beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya maka Dia melihat engkau” .
Kemudian dia berkata: “Beritahukan aku tentang hari kiamat (kapan kejadiannya)”. Beliau bersabda: “Yang ditanya
tidak lebih tahu dari yang bertanya“. Dia berkata: “Beritahukan aku tentang tanda-tandanya“, beliau bersabda:
“Jika seorang hamba melahirkan tuannya dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin
dan penggembala domba, (kemudian) berlomba-lomba meninggikan bangunannya“, kemudian orang itu berlalu
dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau (Rasulullah) bertanya: “Tahukah engkau siapa yang bertanya?”. aku
berkata: “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui“. Beliau bersabda: “Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian
(bermaksud) mengajarkan agama kalian “. (Riwayat Muslim)
Hadits ini merupakan hadits yang sangat dalam maknanya, karena didalamnya terdapat pokok-pokok
ajaran Islam, yaitu Iman, Islam dan Ihsan. Hadits ini pun mengandung makna yang sangat agung karena
berasal dari dua makhluk Allah yang terpercaya, yaitu: Amiinussamaa’ (kepercayaan makhluk di langit/
Jibril) dan Amiinul Ardh (kepercayaan makhluk di bumi/Rasulullah).
Iman, Islam dan ihsan sebagai pokok ajaran Islam, kemudian dikenal dengan rukun agama (Islam).
Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah di akhir hadits di atas, “Dia adalah Jibril yang datang kepada
kalian (bermaksud) mengajarkan ‘agama’ kalian“. Berdasarkan hadits di atas, inti dari bidang ilmu
pendidikan agama Islam adalah penjabaran tentang iman, islam dan ihsan, dilengkapi dengan realitas
sejarah pengamalannya yang dikenal dengan sejarah Islam. Jika diidentifikasi, ruang lingkup Pendidikan
Agama Islam meliputi aspek-aspek sebagai berikut.
a.

Al-Qur’an dan Hadits

b.

Aqidah

c.

Akhlak

d.

Fiqih

e.

Tarikh dan Kebudayaan Islam

Pendidikan Agama Islam merupakan bidang ilmu yang dikembangkan dari pokok agama Islam
(Al-Qur’an dan Hadis, aqidah, akhlak, fiqih) pada tataran idea, dan dan sejarah peradaban Islam pada
tataran aktual).
Pendidikan Agama Islam menekankan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hubungan
manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan diri
sendiri dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Sosok yang diharapkan dari proses pendidikan
Islam adalah sosok mukmin, muslim dan muhsin.
Oleh karena itu, dalam panduan PAI sekolah dinyatakan bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah
pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan serta membentuk sikap, dan kepribadian
peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan
yang berlandaskan pada aqidah yang berisi tentang keesaan Allah Swt sebagai sumber utama nilai-nilai
kehidupan bagi manusia dan alam semesta. Sumber lainnya adalah akhlak yang merupakan manifestasi
dari aqidah, yang sekaligus merupakan landasan pengembangan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia.
Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang ditujukan untuk dapat menserasikan,
menselaraskan dan menyeimbangkan antara iman, Islam, dan ihsan yang diwujudkan dalam:
a.

Hubungan manusia dengan Allah Swt.
Membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt serta berakhlak mulia
dan berbudi pekerti luhur.
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b.

Hubungan manusia dengan diri sendiri
Menghargai, menghormati dan mengembangkan potensi diri yang berlandaskan pada nilai-nilai
keimanan dan ketakwaan.

c.

Hubungan manusia dengan sesama
Menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama serta menumbuh
kembangkan akhlak mulia dan budi pekerti luhur.

d.

Hubungan manusia dengan lingkungan alam.
Penyesuaian mental keislaman terhadap lingkungan fisik dan sosial.

Pendidikan Agama Islam merupakan bidang ilmu yang dikembangkan dari materi pokok pendidikan
agama Islam (Al-Qur’an dan Hadis, aqidah, akhlak, fiqih dan sejarah peradaban Islam). Jika digambarkan
dalam teori bandul pendulum, maka akan tampak seperti di bawah ini:
Pokok Ajaran Islam:
Iman, Islam, Ihsan

Qur'an Hadits

Aqidah

Akhlak

Fiqh

SKI

Gambar 1 Aspek-aspek Ajaran Islam (diadaftasi dari masterplan KK-WMI UIN SGD Bandung)

Ditinjau dari segi muatan pendidikannya, PAI merupakan bidang ilmu pokok yang menjadi satu
komponen yang tidak dapat dipisahkan dengan bidang ilmu lain yang bertujuan untuk pengembangan
moral dan kepribadian peserta didik. Maka, semua bidang ilmu yang memiliki tujuan tersebut harus
seiring dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang ilmu PAI. Diberikannya bidang ilmu
PAI bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., berbudi
pekerti yang luhur (berakhlak yang mulia), dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang Islam, terutama
sumber ajaran dan sendi-sendi Islam lainnya, sehingga dapat dijadikan bekal untuk memelajari berbagai
bidang ilmu atau bidang ilmu tanpa harus terbawa oleh pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin
ditimbulkan oleh ilmu dan bidang ilmu tersebut. PAI adalah bidang ilmu yang tidak hanya mengantarkan
peserta didik dapat menguasai berbagai kajian keislaman, tetapi PAI lebih menekankan bagaimana peserta
didik mampu menguasai kajian keislaman tersebut sekaligus dapat mengamalkannya dalam kehidupan
sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, PAI tidak hanya menekankan pada aspek
kognitif saja, tetapi yang lebih penting adalah pada aspek afektif dan psikomotornya. Secara umum
bidang ilmu PAI didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada pada dua sumber pokok ajaran Islam,
yaitu Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad saw., juga melalui metode ijtihad (dalil aqli), para ulama
dapat mengembangkannya dengan lebih rinci dan mendetail dalam kajian fiqih dan hasil-hasil ijtihad
lainnya. Tujuan akhir dari bidang ilmu PAI adalah terbentuknya peserta didik yang memiliki akhlak
yang mulia (budi pekerti yang luhur), yang merupakan misi utama diutusnya Nabi Muhammad saw di
dunia. Hal ini tidak berarti bahwa pendidikan Islam tidak memerhatikan pendidikan jasmani, akal, ilmu,
ataupun segi-segi praktis lainnya, tetapi maksudnya adalah bahwa pendidikan Islam memerhatikan segisegi pendidikan akhlak seperti juga segi-segi lainnya. (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
Pedoman Bidang ilmu Agama dan Pembelajaran Tematik Terpadu Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah).

c.

Pendidikan Islam
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Pendidikan Islam dibangun oleh empat bidang ilmu, yaitu Sejarah Pendidikan Islam, Filsafat Pendidikan
Islam, Ilmu Pendidikan Islam, dan Manajemen Pendidikan Islam (A. Tafsir). Sejarah Pendidikan Islam
memberikan kajian best practices tentang peristiwa dan fakta pendidikan Islam sejak zaman Rasulullah
saw. hingga sekarang untuk dijadikan ibrah (pelajaran) dan contoh/model bagi pendidikan masa kini.
Filsafat Pendidika Islam memberikan kajian filosofis tentang hakikat pendidikan Islam untuk dijadikan
dasar filosofis bagi teori dan praktik pendidikan Islam. Ilmu Pendidikan Islam memberikan kajian tentang
teori-teori pendidikan Islam yang dapat dijadikan pedoman dalam praktik pendidikan Islam. sementara
manajemen pendidikan Islam memberikan pola pengaturan pelaksanaan pendidikan Islam yang sesuai
dengan dasar-dasar ajaran Islam.
Oleh karena itu, jika diilustrasikan, dimensi Pendidikan Agama Islam dapat digambarkan melalui
grafik berikut.
Dasar
Ajaran Islam

Keterangan:

Pokok
Ajaran
Islam
Pedagogi
Islam

Posisi/kedudukan
Kompetensi Pendidikan
Agama islam Islam
seseorang berada pada titik
(7, 9,5). Dasar ajaran Islam,
Pokok Ajaran Islam, dan
Pendidikan Islam masing‐
masing berada pada skala
7,9,dan 5 pada sistem skala
10

Gambar 2. Model sistem koordinat Kompetensi Pendidikan Agama Islam
(diadapatasi dari Chaerul, 2012:93)

3. Kondisi Sumber Daya dalam Implementasi Konsep WMI Pada Pendidikan Agama Islam
Di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bidang ilmu Pendidikan Agama Islam baru dikaji dalam dimensi
rumpun ilmu, belum dispesifikasi dalam sub bidang ilmu Al-Qur’an dan al-Hadits, Aqidah Akhlak,
Fiqh, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Hal ini berkonsekuensi pada kualifikasi sumber daya manusia yang
tersedia saat ini masih berada pada konten rumpun keilmuan Pendidikan Agama Islam, belum diarahkan
secara khusus pada aspek di atas. Walau secara riil sudah ada pemetaan pengampu mata kuliah masingmasing aspek PAI tersebut, namun secara keilmuan, belum menjadi spsesialisasinya. Yang mengampu
mata kuliah ulumul-qur’an dan tafsir, ulumul-Hadits dan hadits, ushul fiqh dan fiqh, aqidah dan ilmu
tauhid, akhlak dan ilmu akhlak tasawuf, sejarah kebudayaan islam adalah maagister dan doktor prodi
pendidikan Islam, bukan prodi masing-masing aspek di atas. Penerapan paradigma wahyu memandu
ilmu, menuntut adanya upaya mengkreasi sumber daya manusia yang ada untuk memiliki kompetensi
dan kualifikasi yang spesifik pada aspek-aspek tersebut.

4. Pengembangan Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam Berbasis Wahyu Memandu Ilmu
Pengembangan bidang ilmu pendidikan Agama Islam berbasis wahyu memandu ilmu dapat dilakukan
melalui penguatan teori dan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, jaringan, dan penelitian,
diseminasi/publikasi & pemanfaatan hasil riset.
BUKU 2

93

a.

Penguatan Teori
Penerapan konsep wahyu memandu ilmu dalam bidang ilmu pendidikan Agama Islam akan melahirkan
konsekuensi adanya tuntutan penguatan teori yang berkenaan dengan tiga dimensinya, yaitu teori
tentang dasar ajaran Islam, pokok ajaran Islam, dan pendidikan Islam. Penguatan teori ini dapat
dilakukan melalui seminar, lokakarya, workshop dan sejenisnya. Workshop, lokakarya dan yang
sejenisnya yang berkenanan dengan teori pembelajaran Al-Qur’an dan al-Hadits, pembelajaran
Aqidah Akhlak, pembelajaran Fiqh, dan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dapat dijadikan
strategi pengembangan konsep wahyu memandu ilmu dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam.

b.

Penguatan Kelembagaan
Penerapan konsep wahyu memandu ilmu dalam bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam menuntut
penguatan dalam aspek kelembagaan. Untuk penguatan lembaga, dibutuhkan peninjauan/revisi
kurikulum yang disesuaikan dengan spesifikasi bidang ilmu pendidikan agama Islam (Al-Qur’an dan
al-Hadits dan pembelajarannya, Aqidah Akhlak dan pembelajarannya, Fiqh dan pembelajarannya, dan
Sejarah Kebudayaan Islam dan pembelajarannya). Adanya team teaching dan kelompok riset yang
berkenaan empat aspek di atas menjadi sebuah keharusan dalam implementasinya. Hal ini dapat
mengantarkan pada terbentuknya prodi: (1) Al-Qur’an dan al-Hadits, (2) Aqidah Akhlak, (3) Fiqh,
dan (4) Sejarah Kebudayaan Islam. Keberadaan prodi-prodi ini menjadi strategi yang menguatkan
implementasi wahyu memandu ilmu dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam.

c.

Pengembangan SDM
Kondisi dosen PAI yang masih berada dalam kualifikasi rumpun bidang ilmu PAI, sebagaimana
diuraikan di atas, dapat dikembangkan melalui diklat, short course, dan studi lanjut. Pendidikan dan
pelatihan tentang Qur’an-Hadits dan pembelajarannya, Aqidah Akhlak dan pembelajarannya, Fiqh
dan pembelajarannya, serta Sejarah Kebudayaan Islam dan pembelajarannya dapat dilakukan bagi
dosen-dosen yang mengampu mata kuliah yang bersangkutan. Upaya ini menjadi tuntutan yang
mendesak seiring dengan diterapkannya konsep wahyu memandu ilmu dalam bidang PAI di UIN
Sunan Gunung Djati Bandung. Di samping itu, juga perlu anggaran pendanaan dan penambahan
fasilitas pembelajarannya. Anggaran dan fasilitas pembelajaran menjadi unsur penting di samping
dosen sebagai sumber tenaga pendidik di sebuah institusi dalam mensukseskan implementasi wahyu
memandu ilmu dalam bidang PAI di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

d.

Pengembangan Jaringan
Penguatan Prodi dan SDM menunutut pengembangan jaringan dengan bidang ilmu yang relevan,
baik untuk aspek (1) Al-Qur’an dan al-Hadits, (2) Aqidah Akhlak, (3) Fiqh, maupun (4) Sejarah
Kebudayaan Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong dosen-dosen untuk mengikuti program
Call of Paper & Penerbitan Prosiding, Riset Bersama dan Studi Banding. Call paper dan penerbitan
prosiding dapat menjadi media untuk memeperoleh dan mensosialisasikan gagasan satu samaa
lain. Hal ini akan memperluas jaringan dan menambah wawasan dosen yang berangkutan dengan
sesama bidang ilmunya. Penelitian bersama dosen pada satu bidang ilmu dapat mengeksplorasi dan
mengelaborasi teori dan praktik yang menajdi kajian bidang ilmu tersebut. Demikian pula dengan
studi banding, dapat memfasilitasi dosen yang bersangkutan untuk memperoleh wawasan tentang
best practices dari bidang ilmudi institusi lain. Dengan pengembangan jaringan dalam bidang ilmu
ini, dapat menguatkan implementasi konsep wahyu memandu ilmu pada bidang ilmu pendidikan
agama Islam.

e.

Pengembangan Penelitian, Diseminasi/Publikasi & Pemanfaatan Hasil Riset
Penerapan paradigma wahyu memandu ilmu dalam bidang ilmu Pendidikan Agama Islam menuntut
didorongnya pelaksanaan penelitian, diseminasi/publikasi dan pemanfaatan hasil penelitian. Program
studi Pendidikan Agama Islam dan dosen-dosen yang memiliki home based di Jurusan PAI perlu
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didukung untuk melakukan Penelitian, Diseminasi/Publikasi & Pemanfaatan Hasil Riset, tentang teori
dan praktik pembelajaran Al-Qur’an dan al-Hadits, pembelajaran Aqidah Akhlak, pembelajaran Fiqh,
dan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Penelitian dapat memetakan dan mengembangkan teori
dan praktik pendidikan agama Islam lebih sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Jika hasil penelitian
yang telah dilakukan dimanfaatkan, maka dampaknya dapat membuat konsep pendidikan agama
Islam yang masih abstrak menjadi konkrit dan praktik pendidikan agama Islam yang masih bersifat
kognitif psikomotirik menjadi lebih bersifat afektif.
Dari paparan di atas, maka gambaran keterkaitan WMI dengan program pengembangan Pendidikan
Agama Islam dapat ditunjukkan melalui gambar berikut.

Wahyu
(Ayat Qur’aniyah dan
Kauniyah)

Klasifikasi Ayat
dan Hadits
 Klasifikasi ayat dan
Hadits pendidikan
 Klasifikasi ayat dan
hadits pokok ajaran
Islam

Program
Pengembangan

Pendidikan
Agama Islam

 Penguatan Teori
 Penguatan Kelembagaan
 Pengembangan SDM
 Pengembangan Jaringan
 Pengembangan penelitian

Gambar 3. Model Keterkaitan WMI dengan Program Pengembangan Pendidikan Agama Islam

C. Penutup
Pengembangan bidang ilmu Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari tiga dimensi besar, yaitu aspek
dasar ajaran Islam (wahyu dan alam), aspek pokok-pokok ajaran Islam (iman, islam, dan ihsan), dan
aspek pendidikan Islam (Sejarah Pendidikan Islam, Filsafat Pendidikan Islam, Ilmu Pendidikan Islam,
Psikologi Pendidikan Islam, Sosiologi Pendidikan Islam, Antropologi Pendidikan Islam, Manajemen
Pendidikan Islam) pada kerangka wahyu memandu ilmu, dilakukan dengan menggunakan pendekatan
multidisipliner. Penerapan paradigma multidisipliner dalam mengkaji Pendidikan Agama Islam
berarti bagaimana pendidikan Agama Islam dikaji oleh berbagai sudut pandang keilmuan tersebut.
PAI merupakan bidang ilmu pokok yang menjadi satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dengan
bidang ilmu lain yang bertujuan untuk pengembangan moral dan kepribadian peserta didik. Semua
bidang ilmu yang memiliki tujuan tersebut harus seiring dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai
oleh bidang ilmu PAI.
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STRATEGI PENERAPAN SPIRIT KEILMUAN WAHYU
MEMANDU ILMU DALAM BIDANG ILMU HUKUM
HAK ASASI MANUSIA DI UIN SUNAN GUNUNG
DJATI BANDUNG

Dede Kania

A. Pendahuluan
Hukum Hak Asasi Manusia, sebagai bagian dari ilmu hukum memerlukan sumber nilai untuk dijadikan
bahan baku kaidah hukum positif. Bahan baku ini bisa dari kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat,
kaidah moral, agama, susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan sosial (Komariah E. Sapardjaja, 2002:
2). Kaidah-kaidah tersebut dapat dikukuhkan menjadi norma hukum apabila memang masyarakat
berkehendak. Pada kenyataannya, di Indonesia kaidah hukum positif dianggap sebagai kaidah hukum
yang paling kuat daya mengikatnya dibanding ketiga kaidah lainnya. Penetapannya sendiri melalui
sebuah proses tersendiri yang melibatkan daya kerja politik. Hal ini menjadikan hukum tidak terlepas
dari pengaruh politik. Hal ini berpengaruh pada nilai yang diterapkan dalam kaidah hukum, termasuk
yang berkaitan dengan hukum hak asasi manusia.
Hukum hak asasi manusia selama beberapa dekade merupakan produk Barat sebagai sebuah bentuk
keprihatinan atas jatuhnya korban yang begitu banyak pada Perang Dunia Kedua. Sebagai produk Barat,
maka nilai yang dipegang dalam prinsip dasarnya pun sesuai dengan nilai Barat yang kental dengan
nuansa individualistis dan matrealistis. Begitu pun nilai hak asasi manusia yang dipegang oleh bangsa
Indonesia. Prinsip hak asasi manusia yang dipengaruhi nilai dari Barat ini terlihat dalam aturan hukum
positif mengenai hukum hak asasi manusia.
Pengintegrasian ilmu umum ke dalam ilmu agama merupakan sebuah tuntutan bagi umat Islam
untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, begitu pula dalam bidang hukum.pengintegrasian
ilmu umum dalam bidang hukum karena terkait dengan sistem ketatanegaraan harus dilakukan dengan
cara seksama, mengingat hukum merupakan produk politik yang tidak terlepas dari berbagai anasir di
luar hukum.
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B. Pembahasan
1. Desain Metode Penelitian
Spesifikasi penelitian dalam bidang hukum hak asasi manusia adalah deskriptif analitis, yaitu melukiskan
fakta-fakta dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum
yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas), bahan hukum primer bahan hukum yang mengikat dalam
bentuk norma atau kaidah dasar sebagaimana dimuat dalam perundang-undangan, catatan-catatan resmi
atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang dapat membantu menganalisis
dan memahami bahan hukum primer berupa hasil-hasil penelitian, tulisan para ahli di bidang hukum baik
lingkup nasional maupun internasional, dan juga jurnal yang didapatkan melalui studi perpustakaan yang
berkaitan dengan hak asasi manusia. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan
sebagainya.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dikatakan penelitian
yuridis normatif karena pada dasarnya penelitian ini mencakup keseluruhan peraturan perundangundangan nasional, konvensi-konvensi internasional, serta perjanjian-perjanjian internasional yang
berkaitan dengan hak asasi manusia.
Penelitian didukung pula dengan metode penafsiran hukum, konstruksi hukum, filsafat hukum,
sejarah hukum, dan perbandingan hukum.
Sesuai dengan tipe penelitian, yaitu yuridis normatif, maka pada dasarnya teknik pengumpulan data
dilakukan melalui data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal,
hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, dan lain-lain.

2. Ruang Lingkup Penelitian dan Spesifikasi
Ruang lingkup penelitian dan spesifikasi adalah hukum hak asasi manusia.

3. Kondisi SDM
Di Fakultas Syari’ah dan Hukum, terdapat 2 (dua) orang pengajar mata kuliah hak asasi manusia
yang sesuai kajian keilmuannya. Kemampuan dalam bidang hukum Islam cukup baik, sehingga dapat
melakukan integrasi ilmu Hukum Islam di satu pihak dan hukum Positif sebagai bidang ilmu umum
dapat dilakukan.

4. Kondisi yang Diharapkan
Beberapa hal yang menjadi harapan untuk menunjang pembelajaran mata kuliah hukum hak asasi
manusia:
a.

Tersedianya bahan ajar berlandaskan konsep wahyu memandu ilmu untuk memudahkan mahasiswa
memahami konsep hukum hak asasi manusia berdasarkan nilai yang integral dari hukum Islam dan
hukum positif;

b.

Terdapatnya pusat studi hukum hak asasi manusia di UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang dikelola
secara profesional;

c.

Tersedianya buku-buku dan jurnal sebagai bahan pembelajaran mahasiswa di perpustakaan, baik di
pusat perpustakaan maupun di perpustakaan fakultas dengan jumlah yang memadai;

d.

Tersedianya MoU dengan berbagai lembaga penegakan hak asasi manusia;

e.

Diikutsertakannya dosen untuk mengikuti pelatihan-pelatihan hukum hak asasi manusia secara
berkala, untuk memperbarui materi dan informasi tentang hukum hak asasi manusia.
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5. Program pengembangan Bidang Ilmu
Integrasi nilai hukum Islam dalam bidang hukum hak asasi manusia dapat dimulai dari pendefinisian
dan pemakaian teori dalam pembelajaran. Metode pendekatan dengan perbandingan hukum merupakan
keharusan. Hal ini menuntut pemahaman yang komprehensif dari dosen pengampu, sehingga dosen
bukan saja dituntut untuk memahami aspek hukum positif sama baiknya dengan aspek hukum Islam.
Pendekatan perbandingan hukum yang harus digali dan dikembangkan adalah berkaitan dengan
dasar filsofis dari hukum hak asasi manusia. hal ini menjadi penting karena dijadikana rujukan dalam
penentuan prinsip-prinsip utama hak asasi manusia, yaitu prinsip kebebasan dan kesetaraan. Pendekatan
perbandingan hukum tersebut adalah:
a.

Indonesia menyandarkan dasar filosofi HAM nya pada teori positivisme hukum, karena adanya
muatan HAM dalam konstitusi dan perundang-undangan Indonesia. Walaupun demikian adanya
kalimat “atas berkat Rahmat Allah” pada alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
kemudian pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terdapat frasa, “Hak Asasi Manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah-Nya..” pada Pasal 1 angka 1, serta frasa, “Negara Republik Indonesia
mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang
secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia...” pada Pasal 2, menunjukkan bahwa
Indonesia juga menyandarkan teori HAM nya pada ajaran hukum kodrati berdasarkan lex divinanya
Thomas Aquinas. Pemberlakukan HAM berdasarkan teori positivisme hukum, apalagi apabila
dijadikan muatan dalam konstitusi memang diakui akan lebih kuat. Namun menurut Baharudin Lopa
(1996:12), yang lebih utama adalah sikap penyelenggara negara dari suatu negara. Karena walaupun
HAM tidak lengkap dicantumkan dalam konstitusi, tetapi jika para penyelenggara negara senantiasa
menghormati dan berusaha keras menegakkan HAM, maka jauh lebih baik daripada lengkap diatur
dalam konstitusi, tetapi para penyelenggara negara kurang menghormati HAM, bahkan acuh tak
acuh terhadap penyelenggaraan HAM;

b.

Ide HAM dalam Islam sebagaimana pembahasan segala sesuatu tentang masyarakat Islam harus
dilihat hubungannya dengan Tauhid (Nurcholis Madjid, 2005: 189). Tauhid dalam Islam menurut
Harun Nasution, mengandung arti bahwa yang ada hanya satu Pencipta bagi alam semesta. Ajaran
dasar pertama dalam Islam adalah Laa ilaaha illa Allah (Tiada tuhan selain Allah SWT). seluruh alam
dan semua yang ada di atas, di permukaan, dan di dalam bumi adalah ciptaan Allah SWT. Semua
makhluk, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan bahkan benda tak bernyawa sekalipun berasal dari
Allah SWT. Dengan demikian, dalam tauhid, terkandung ide persamaan dan persaudaraan seluruh
manusia. Bahkan lebih dari itu, tauhid juga mencakup ide persamaan dan persatuan semua makhluk,
benda tak bernyawa, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Tegasnya dalam tauhid bukan hanya
terdapat ide perikemanusiaan, tetapi juga terdapat ide perikemakhlukan, yang dapat dilihat dari
adanya larangan bagi manusia untuk tidak bersikap sewenang-wenang, tetapi harus bersikap baik
terhadap makhluk lain. Islam melarang manusia untuk menyakiti binatang dan tumbuhan serta alam
secara keseluruhan, contohnya larangan untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Karena itu, Islam
menyuruh manusia untuk berbuat baik dan menebarkan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah
SWT di muka bumi ini.

		
Nurcholis Madjid (2005: 190) menjelaskan bahwa, Tauhid atau paham Ketuhanan Yang Maha
Esa, adalah fondasi bagi semua bangunan kemanusiaan yang benar. Tauhid adalah bagian paling
inti dari ajaran semua Nabi dan Rasul, sehingga dengan sendirinya menjadi bagian inti dari ajaran
Islam. Salah satu implikasi pokok tauhid adalah pemusatan kesucian hanya kepada Allah dan
pencopotan kesucian itu dari segala sesuatu selain Allah. Dalam konteks masyarakat Arab pada
zaman Nabi Muhammad Saw, pandangan ini mengakibatkan dilepaskannya nilai kesucian dari
BUKU 2

99

pandangan kesukuan dan bahkan kepemimpinan kesukuan yang sangat kuat pada masyarakat Arab
pra Islam.
		
Menurut Ibnu Taimiyah, pandangan hidup terbuka merupakan konsekuensi tauhid, sebab tauhid
memang menimbulkan pembebasan manusia dari segala macam kepercayaan palsu seperti mitologi
yang dapat menjerumuskan manusia pada terciptanya pujaan-pujaan palsu, bahkan pemujaan terhadap
diri sendiri. Hal ini sama dengan menutup diri sendiri dari kebenaran:

وقوهل تعتىل “الإهل إالانت” يتضمن الرباءة سواى اهلل من االلهة ابلاطلة سواء قدر ذلك هوى
انلفس أو طاعة اخللق أو غري ذلك
Dan firman Allah “Tiada tuhan selain Engkau” mengandung makna pembebasan diri dari segala sesuatu selain
Allah yang terdiri dari pujaan-pujaan palsu, baik hal itu dalam arti kecenderungan diri sendiri, atau ketaatan
kepada sesama makhluk, atau lainnya.
Prinsip kemanusiaan dalam HAM Islam haruslah disandarkan pada ide dasar penciptaan manusiaan
itu sendiri. Manusia harus kembali pada fitrahnya yang suci. Rujukan utama prinsip kemanusiaan Islam
adalah Al-Qur’an, yang menjelaskan bahwa seluruh manusia bersaudara, karena mereka diciptakan dari
yang satu, yaitu Allah SWT. Firman Allah SWT:

ََّ َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ ْ َ َّ ُ ذ
ۡ َّ ّ ُ َ َ َ
ٗ ٓ َ َ ٗ َ َٗ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ َّ ۡ ُ َ َ لا
ٰٓ
ۚ يأيها ٱنلاس ٱتقوا ربك ُم ٱلِي خلقكم مِن نف ٖس وٰحِدة ٖ وخلق مِنها زوجها وبث مِنهما رِجا كثِريا ون ِساء
ََّّ ُ ْ للهَّ ذ
َ ُ ٓ َ
ُ ۡ َ َ َ ََ لأۡ َ ۡ َ َ َّ للهَّ َ كا
ٗ ك ۡم َرق
١ ِيبا
ن علي
َوٱتقوا ٱ َ ٱلِي ت َسا َءلون بِهِۦ وٱ رحام ۚ إِن ٱ
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan
daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan
yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu
sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu
(An-Nisa: 1).

َُّ ذ
ۡ َّ
ۡ َ ٗ َ ًَ ٰ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ يَ ۡ َ َ َ َّ َ َ َّ ٰ َ مَ َ َ ۡ مَ ۡلا
ُ ََ َ
ت ح خفِيفا ف َم َّرت بِهِۖۦ
ه َو ٱلِي خلقكم ّمِن نف ٖس وحِدة ٖ وجعل مِنها زوجها ل ِيسكن إِلهاۖ فلما تغشىها حل
َّ َ َّ َ ُ َ ََّ َ َّ ٓ َ ۡ َ َ َّ َ َ للهَّ َ َ َّ ُ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ٰ ٗ لن
َ
ٰ
١٨٩ فلما أثقلت دعوا ٱ ربهما لئِن ءاتيتنا صل ِحا كونن مِن ٱلشك ِِرين
Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa
senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia
merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada
Allah, Tuhannya seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk
orang-orang yang bersyukur” (Al-A’raf: 189).

ُ َ ۡ َ ََّ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ ّ َ َ َ ُ ىَ ٰ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ ُ ُ ٗ َ َ َ ٓ َ َ َ َ ُ ۚ ٓ ْ َّ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ لله
ِند ٱ ِ أتقىٰك ۡ ۚم
يأيها ٱنلاس إِنا خلقنكم مِن ذك ٖر وأنث وجعلنكم شعوبا وقبائِل لتِ عارفوا إِن أكرمكم ع
َ ٌ َ َ ََّّ لله
١٣ ِٞيم خبِري
إِن ٱ عل

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia
di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Mengenal (Al-Hujurat: 13).
Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara sesama manusia, karena mereka berasal dari sumber
yang satu, meskipun manusia terdiri dari berbagai bangsa, warna kulit, bahasa, dan agama. Karena
manusia bersaudara inilah, kemudian di antara mereka harus ada rasa dan sikap saling mengasihi. Surat
al-Hujurat ayat 13 menjelaskan, bahwa antara manusia yang bersaudara dan saling mengasihi itu tidak
ada perbedaan kedudukan. Mereka mempunyai kedudukan yang sama. Kalaupun ada perbedaan antara

100

TRILOGI WAHYU MEMANDU ILMU

mereka, maka satu-satunya perbedaannya adalah ketakwaan atau perbuatan baiknya kepada Allah SWT.
Orang yang paling bertakwa atau yang paling banyak berbuat baik, itulah yang berkedudukan lebih tinggi
di sisi Allah SWT, demikian pula sebaliknya, apabila takwanya lebih rendah atau perbuatan baiknya lebih
sedikit, maka kedudukannya pun rendah. Atas dasar itu, perbedaan satu-satunya yang ada antara semua
manusia yang bersaudara dan sama derajatnya itu hanyalah tinggi atau rendah moralnya.
Nurcholis Madjid mengemukakan bahwa pandangan dasar kemanusiaan dalam Islam adalah1:
1) Manusia diikat dalam suatu perjanjian primordial dengan Tuhan, yaitu bahwa manusia, sejak dari
kehidupannya dalam alam ruhani, berjanji untuk mengakui Tuhan yang Maha Esa sebagai pusat
orientasi hidupnya;
2) Hasilnya ialah kelahiran manusia dalam kesucian asal (fitrah), dan diasumsikan ia akan tumbuh
dalam kesucian itu jika seandainya tidak ada pengaruh lingkungan;
3) Kesucian asal itu bersemayam dalam hati nurani (nurani, artinya bersifat cahaya terang), yang
mendorongnya untuk senantiasa mencari, berpihak, dan berbuat yang baik dan benar (sifat hanifiyyah).
Jadi setiap pribadi mempunyai potensi untuk benar;
4) Tetapi karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah (antara lain, berpandangan pendek,
cenderung tertarik kepada hal-hal yang bersifat segera), maka setiap pribadinya mempunyai potensi
untuk salah, karena tergoda oleh hal-hal menarik dalam jangka pendek;
5) Maka, untuk hidupnya, manusia dibekali dengan dengan akal-pikiran, kemudian agama, dan terbebani
kewajiban terus menerus mencari dan memilih jalan hidup yang lurus, benar dan baik;
6) Jadi manusia adalah makhluk etis dan moral, dalam arti bahwa perbuatan baik-buruknya harus dapat
dipertanggungjawabkan, baik di dunia ini sesama manusia, maupun di akhirat di hadapan Tuhan
Yang Maha Esa;
7) Berbeda dengan pertanggungjawaban di dunia yang nisbi sehingga masih ada kemungkinan manusia
untuk menghindarinya, pertanggungjawaban di akhirat adalah mutlak, dan sama sekali tidak mungkin
dihindari. Selain itu pertanggungjawaban mutlak kepada Tuhan di akhirat itu bersifat sangat pribadi,
sehingga tidak ada pembelaan, hubungan solidaritas dan perkawanan, sekalipun antara sesama
teman, karib kerabat, anak dan ibu-bapak;
8) Semuanya itu mengasumsikan bahwa setiap pribadi manusia, dalam hidupnya di dunia ini, mempunyai
hak dasar untuk memilih dan menentukan nasib sendiri perilaku moral dan etisnya (tanpa hak
memilih itu tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral dan etis, dan manusia akan sama
derajatnya dengan makhluk yang lain, jadi tidak akan mengalami kebahagiaan sejati);
9) Karena hakikat dasar yang mulia itu, manusia dinyatakan sebagai puncak segala makhluk Allah,
yang diciptakan oleh-Nya dalam sebaik-baik ciptaan yang menurut asalnya berharkat dan martabat
yang setinggi-tingginya;
10) Karena Allah pun memuliakan anak cucu Adam ini, dan melindungi serta menanggungnya di daratan
maupun di lautan;
11) Setiap pribadi manusia adalah berharga, seharga kemanusiaan sejagad. Maka barangsiapa merugikan
seorang pribadi, seperti membunuhnya, tanpa alasan yang sah maka ia bagaikan merugikan seluruh
umat manusia, dan barangsiapa berbuat baik kepada seseorang, seperti menolong hidupnya, maka
ia bagaikan berbuat baik kepada seluruh umat manusia;
Oleh karena itu setiap pribadi manusia harus berbuat baik kepada sesamanya, dengan memenuhi
kewajiban diri pribadi terhadap pribadi yang lain, dan dengan menghormati hak-hak orang lain, dalam
satu jalinan hubungan kemasyarakatan yang damai dan terbuka (inilah salah satu makna amal saleh, yang

1

Nurcholis Madjid, Islam Agama Kemanusiaan..., Op.Cit., hlm. 192-194.
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terkandung dalam makna dan semangat ucapan salam, yakni assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
dengan menengok ke kanan dan ke kiri pada akhir shalat).
Hakikat penegakan dan perlindungan HAM dalam Islam adalah anugerah Allah SWT kepada seluruh
manusia. Dalam Islam, hak adalah pemberian Tuhan kepada manusia yang harus dijunjung tinggi. Karena
itu menafikan hak berarti mengingkari anugerah Tuhan. Islam memandang memelihara dan mengapresiasi
eksistensi hak individu sama pentingnya dengan memelihara dan mengapresiasi hak masyarakat secara
luas.
Perlindungan HAM dalam Islam, apabila dilihat dari tujuan pemberlakuan hukum Islam (maqashid
syariah), adalah adanya kemaslahatan, yaitu semata-mata untuk melindungi lima hal, yaitu: (1) melindungi
agama (hifzhuddin); (2) melindungi nyawa, (hifzhunnafs); (3) melindungi akal (hifzhul ’aql); (4) melindungi
kekayaan (hifzhul-mal); dan (5) menjaga keturunan (hifzhunnasab). Karenanya seluruh sendi hukum Islam,
baik berkaitan dengan hukum privat atau publik, begitu juga pengaturan pemidanaan harus berdasarkan
kelima hal tersebut.
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STRATEGI PENERAPAN SPIRIT KEILMUAN
WAHYU MEMANDU ILMUDALAM BIDANG ILMU
PENDIDIKAN SAINS ISLAM DI KAMPUS UIN
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Chaerul Rochman

A. Pendahuluan
Wahyu Memandu Ilmu (WMI), saya artikan bahwa Al-Qur’an dijadikan sebagai basis dari segala ilmu
termasuk ilmu (pendidikan) sains dalam pengertian seluas-luasnya. Al-Qur’an lah yang dijadikan basis
proses berontologis, berepistemologis dan beraksiologis. Jika pendidikan sains ingin dijadikan sebagai
pendidikan sains Islam berbasis pada WMI, maka tolak ukurnya harus diimplementasikan pada tahapan
ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya.
Dalam ayat-ayat Kauniyah banyak terdapat informasi inspiratif tentang objek materi dari ilmu
pengetahuan, meskipun Al-Qur’an bukanlah buku ilmu penegtahuan. Secara ontologis, banyak hal-hal
benda empiris yang dijelaskan secara singkat dan padat pada ayat-ayat tersebut. Hal ini mendorong manusia
untuk mengetahui lapisan awal dan lapisan berikutnya dari semua fenomena saintifik dalam ayat. Boleh
jadi, pikiran manusia yang menganalisis informasi singkat pada ayat-ayat kauniyah tersebut menghasilkan
berbagai pertanyaan “High Order Thinking” (HOT) tentang apa objek yang diteliti ilmu? Bagaimana wujud
yang sebesar-besarnya dari objek tersebut? Bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap
manusia (misalnya: berpikir, merasa, dan mengindera) yang menghasilkan pengetahuan. Pemikiran
tersebut didasarkan pada keyakinan terhadap semua yang ada di alam semesta ini akan tunduk terhadap
ketentuan Allah Swt (Lihat QS Al-rum [30]:26: “Dan kepunyaan-Nyalah apa saja yang ada di langit dan di
bumi. Semuanya hanya tuntuk kepada-Nya”.
Secara epistemologis, pertanyaan HOT jauh lebih meaningfull untuk melanjutkan ayat-ayat kauniyah
yang akan menggambarkan bagaimana manusia terdorong untuk melakukan proses yang memungkinkan
ditimbanya berbagai pengetahuan yang berupa ilmu. Selain itu, akan timbul pertanyaan bagaimana
prosedur dan hal-hal apa yang harus diperhatikan agar manusia mendapatkan pengetahuan yang benar.
Lebih jauh lagi akan timbul pertanyaan bagaimanya menggali kriteria pengetahuan yang relevan, cara/
teknik atau sarana apa yang membantu manusia dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu?
Analisis aksiologis dari ayat-ayat Kauniyah memberikan energi kepada manusia untuk dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan HOT: (1) untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan?, (2)
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bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah iman dan Islam?, (3) Bagaimana
penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan Sains Islam?, dan (4) Bagaimana kaitan antara
teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode saintifik dengan norma-norma Islam?
Pada prinsipnya aspek ontologis maupun aksiologis telah tersimpan secara melekat pada setiap jiwa
Muslim. Aspek yang melekat kuat tersebut yaitu pelibatan wahyu dan doa sebagai trigger dan sekaligus
akselerator dalam membangun (menginspirasi, memroses, menggunakan kriteria, memanfaatkan, dan
mengembangkan) sains Islam. Sehingga setiap Muslim selayaknya tidak ada keraguan dalam mengeluti
sains sepanjang hati bersih dan tulus karena Allah Swt tidak akan membiarkan setiap hamba-Nya tersesat.
Allah Swt banyak memberikan perumpamaan bagaimana makhluknya harus membangun pengetahuan
dengan cara mengamati, membaca, dan mengekploitasi potensi. (Lihat QS. Al-Alaq:1-5 “ Bacalah dengan
[menyebut] nama Tuhanmu yang menciptkan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan
Tuhanmulah Yang Paling Pemurah. Yang mengajarkan [manusia] dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada
manusia apa yang tidak diketahuinya.” Ayat ini menunjukkan bahwa tiang pancang membangun pengetahuan
sains Islam adalah Pendidikan Sains Islam.
Impelementasi “sederhana” pendidikan sains Islam antara lain dengan melakukan analisis logis
teks Al-Qur’an. Analisis logis tersebut dilakukan terhadap ayat-ayat kauniyah yang kemudian hasilnya
dijadikan acuan untuk mengeksploitasi berbagai fenomena alam dengan segala rangkaian kerja saintifiknya.
Berkaitan dengan itu, beberapa ilmuwan telah menghitung jumlah ayat kauniyah dalam Al-Qur’an
yang menjadi “sasaran” analisis. Sampai Tahun 2015, beberapa penggiat Sains Islam telah mencermati,
memaca serta mempublikasikan ayat kauniyah adalah Al-Qur’an berjumlah 800 buah ayat (Agus, 2015:
28). Ayat-ayat kauniyah tersebut diklasifikasikan berdasarkan subjek, nama surah maupun ayat per ayat.
Jika dirinci tidak kurang dari 144 subjek atau 115 surat atau 800 ayat (Agus, 2015: 33-179). Dengan
demikian, kegiatan analisis di atas pada prinsipnya dapat dilakukan melalui kajian atau penelitian yang
mendasarkan pada Wahyu Memandu Ilmu dan dilakukan oleh para penggiat Sains Islam.
Dengan anugrah, hidayah dan berkah Allah SWT serta hasil kerja sangat keras dari para penggiat
Sains Islam inilah mendorong setiap Muslim yang bergerak untuk melakukan langkah-langkah berikutnya.
Ikhtiar awal di atas, penulis anggap sebagai salah satu bentuk trigger dalam menderivasikan sekaligus
mengkuantumkan WMI dalam bentuk senyata-nyatanya. Oleh sebab itu, untuk memberikan gambaran
gagasan operasionalitas mengimplementasikan WMI perlu dibahas tentang; (1) pendekatan, metode,
dan desain penelitian atau kajian Pendidikan Sains Islam berbasis WMI, (2) ruang lingkup Pendidikan
Sains Islam berbasis WMI, (3) pemberdayaan sumber daya sebagai implementasi WMI pada Pendidikan
Sains Islam, dan (4) program pengembangan bidang Pendidikan Sains Islam.
Dengan demikian, pada makalah ini akan dibahas hal-hal yang menyangkut:
1.

Pendekatan, metode, dan desain Pendidikan Sains Islam berbasis WMI

2.

Ruang lingkup Pendidikan Sains Islam berbasis WMI

3.

Pemberdayaan sumber daya sebagai implementasi WMI pada Pendidikan Sains Islam

4.

Program pengembangan bidang Pendidikan Sains Islam

B. PEMBAHASAN
1. Pendekatan, metode, dan desain Pendidikan Sains Islam berbasis WMI
Pendekatan Pendidikan Sains Islam berbasis Wahyu Memandu Ilmu salah satunya merujuk pada Al-Qur’an
Surat Al-Baqarah ayat 31-33. Salah satu hikmah yang dapat diperoleh adalah “tidak ada pengetahuan yang
dimiliki manusia kecuali Allah Swt yang menganugrahkan kepada manusia yang beriman”.
Al-Qur’an memberikan fondasi-fondasi utama bangunan sains Islam. Bangunan Sains Islam
dikokohkan oleh banyak ayat yang menggambarkan elemen-elemen fenomena alam. Penggambaran
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fenomena alam dalam Al-Qur’an tersebut ada yang langsung menuntun kepada konstruksi ilmu kealaman
ada pula yang lebih jelas menerangkan tentang penciptaan dan kepemilikan Allah Swt. Perhatikan QS AlSyura [42]:4 “Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan Dia Yang Mahatinggi lagi Mahabesar”.
Kata-kata langit dan bumi tidak memberikan informasi apa-apa selain menerangkan kekayaan dan
kepemilikan Allah Swt.
Bandingkan dengan QS Al-Rum [30]:25 “ Dan di antara tanda-tanda-Nya ialah berdirinya langit dan bumi
dengan iradah-Nya. Kemudian bila Dia memanggilmu sekali panggil dari bumi seketika itu kamu keluar.” Kata-kata
berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya mendorong munculnya pertanyaan High Order Thinking (HOT)
yang bersifat produktif. Pertanyaan HOT dalam kaitan ini seperti: (1) bagaimana proses dan mekanisme
berdirinya? (2) Memerlukan waktu dan variabel apa saja yang terlibat atau (3) iradah Allah Swt muncul
dalam bentuk apa saja?
Jika dalam berbagai ayat Al-Qur’an terdapat informasi yang mendorong timbulnya pertanyaan
produktif (HOT), maka gambaran karakteristik konstruksi Sains Islam ini cenderung menggunakan
pendekatan kontekstual. Setiap penjelasannya memberikan informasi yang mengandung konteks fenomena
alam. Sedangkan secara operasional, eksplorasi sains Islam dapat dilakukan dengan menggunakan metode
inkuiri atau diskoveri. Metode inkuiri dan diskoveri tergambar dari berbagai alternative pertanyaan yang
mendorong penggiat sains Islam untuk melakukan perancangan, pengamatan, penelaahan, penganalisisan,
pengevaluasian, penyimpulan, dan pengembangan terhadap berbagai fenomena alam.
Melalui aktivitas mengkonstruksi sains Islam berbasis Wahyu Memandu Ilmu ini diharapkan akan
tumbuh bangunan-bangunan Sains Islam yang lebih dinamis. Karena kita yakin bahwa Islam adalah ajaran
yang komprehensif dan sempurna. Sehingga pastilah Allah Swt memberikan ruang yang sangat luas bagi
mereka yang mau dan sanggup menggunakan akal dan budinya (Lihat QS Al-Mujaadilah [58]:11 “ Allah
meninggikan derajat kepada orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan.” Demikian pula QS Al-Ankabut
[29]: 43 “Dan perumpamaan-perumpamaan (amtsal) itu untuk manusia, tetapi tiada yang memahaminya, kecuali
dengan ilmu.”
Gambaran keterkaitan WMI dan pendekatan, metode dan model/strategi Pendidikan Sains Islam
dapat ditunjukkan melalui gambar berikut.

Wahyu
Memandu Ilmu

Pendekatan:
Kontekstual

Metode:

Inkuiri dan
Diskoveri

Model/Strategi
Dinamis &
kesempurnaan

Ayat Kauniyah

 Klasifikasi Subjek: 114
subjek
 Klasifikasi Surah: 115
Surah
 Klasifikasi Ayat; 800 ayat
 Informasi fenomena alam
 High Order Thinking
(HOT

Gambar 1. Keterkaitan WMI dan pendekatan, metode dan model Pendidikan Sains Islam
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2. Ruang lingkup Pendidikan Sains Islam berbasis Wahyu Memandu Ilmu
Ruang lingkup Pendidikan Sains Islam berbasis WMI meliputi tiga ranah pokok yang sekaligus
menunjukkan kompetensi penggiat Sains Islam. Ketiga kompetensi tersebut terdiri dari kompetensi
Nilai Islam (internalisasi ayat kauniyah) (Mulyana, 2004), kompetensi Akademik (internalisasi konten
sains), dan kompetensi Pedagogi (internalisasi kependidikan) (Chaerul, 2012:87-94). Ketiga kompetensi
tersebut memberikan gambaran terhadap subjek Pendidikan Sains Islam yang harus menjadi distingsi dari
penggiat Pendidikan Sains Islam. Ciri khas yang harus ditunjukkan adalah: (1) sejauhmana kemampuan
atau literasi Nilai Islam, (2) literasi sains, dan (3) literasi kependidikan.
Ilustrasi profil dan keterkaitan ketiga kompetensi Pendidikan Sains Islam dapat digambarkan melalui
grafik berikut.
Nilai Islam

Keterangan:

Sains
Pedagogi

Posisi/kedudukan
Kompetensi Pendidikan Sains
Islam seseorang berada pada
titik (7, 9,5). Nilai Islam,
Sains, dan Pedagogi masing‐
masing berada pada skala
7,9,dan 5 pada sistem skala

Gambar 2 Model sistem koordinat Kompetensi Pendidikan Sains Islam
(diadapatasi dari Chaerul, 2012:93)

3. Pemberdayaan Sumber Daya sebagai Implementasi WMI pada Pendidikan Sains Islam
Untuk mengimplementasikan Wahyu Memandu Ilmu pada Pendidikan Sains Islam diperlukan integrasi
antara berbagai sumber daya secara sinergitas. Semangat interferensi yang terjadi dari berbagai sumber
daya akan menimbulkan kekuatan yang sangat bermanfaat dalam mencerahkan nilai Islam di alam ini.
Sumber daya paling tidak terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sumber daya manusia
yang ada di lingkungan Pendidikan Sains Islam terdiri dari: (1) Dosen Pendidikan Sains, (2) Dosen Sains
(murni), (3) Dosen Agama Islam, (4) Laboran, (5) Guru dan peserta didik di sekolah/madrasah dan (6)
Mahasiswa.
Selain sumber daya manusia, sumber daya alam menjadi sangat penting dikaitkan dalam hal
pengembangan Pendidikan Sains Islam. Sumber daya alam yang menjadi sumber terjadinya fenomena
alam ciptaan Allah Swt. Sumber daya alam dapat berbentuk: (1) kelompok fauna, (2) kelompok flora,
(3) kelompok non fauna maupun flora. Baik yang bersifat makroskopis maupun yang mikroskopis.
Kelompok non fauna dan flora seperti fenomena air terjun, aliran fluida, gunung meletus (QS.[56]:5-6
“Dan gunung-gunung dihancurkan seluluh-luluhnya. Maka jadilah ia debu yang beterbangan”, kejadian banjir
(QS. [11: 43]), kejadian tsunami (QS [80]:3 “Dan apabila lautan meluap”); kejadian gerhana, kejadian
gempa (QS. [7]: 91 “Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di
dalam reruntuhan rumah-rumah mereka”; kejadian angin puting beliung, kejadian longsor, dan sebagainya.
Gambaran keterkaitan WMI dengan pemberdayaan berbagai sumber daya sehingga dapat
dikembangkan Pendidikan Sains Islam dapat ditunjukkan melalui gambar berikut.
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Wahyu
(Ayat Kauniyah)
Memandu Ilmu

Sumber Daya
Manusia
 Dosen Agama
 Dosen Sains
 Dosen Pedagogi
 Laboran
 Mahasiswa
 Guru & Peserta
Didik

Sumber Daya Alam

Pendekatan,
Metode, Model/
Strategi
Pengem‐
bangan

 Fauna
 Flora
 Non Fauna dan
Flora
(makroskopis &
mikroskopis)

Gambar 3. Model Keterkaitan WMI dengan sumber daya Pendidikan Sains Islam

4. Program pengembangan bidang Pendidikan Sains Islam
Program pengembangan bidang Pendidikan Sains Islam meliputi berbagai kegiatan, yaitu.
a.

Penguatan Teori, yaitu penguatan terhadap kompetensi nilai Islam (bahasa Arab, Nahwu Sharaf,
Mahaghah) melalui kegiatan seminar, loka karya, workshop dll;

b.

Penguatan Kelembagaan, yaitu penguatan terhadap distingsi kurikulum yang berlaku beserta semua
instrument pendukungnya (Team Teaching, Kelompok Riset, Prodi/Jurusan baru, dan sinergisitas
dengan lembaga/unit lain seperti LPM, LP2M, Perpustakaan & Laboratorium terpadu, lembaga jurnal
serta puskaji);

c.

Pengembangan SDM, yaitu memberikan kesempatan kepada Sumber Daya Manusia untuk
mendapatkan Diklat, Short Course, atau Studi lanjut, Pendanaan & Penambahan Fasilitas lainnya;

d.

Pengembangan Jaringan, yaitu menyebar luaskan hasil penelitian dan kajian melalui keikutsertaan
Call of Paper & Penerbitan Prosiding, Riset Bersama dan Studi Banding;

e.

Pengembangan Penelitian, Diseminasi/Publikasi & Pemanfaatan Hasil Riset, yaitu membuat payung
penelitian di tingkat jurusan atau program studi. Penelitian ini dikembangkan untuk lebih terbentuk
literasi terhadap sains Isam beserta potensi daerah masing-masing. (Pembuatan Jurnal baru dan
Pengabdian Pada Masyarakat)

Gambaran keterkaitan WMI dengan program pengembangan Pendidikan Sains Islam dapat
ditunjukkan melalui gambar berikut.
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Wahyu
(Ayat Kauniyah)

Klasifikasi Ayat

 Klasifikasi berdasarkan
Subjek
 Klasifikasi berdasarkan
Surah
 Klasifikasi berdasarkan
Ayat

Program
Pengembangan

Pendidikan
Sains Islam

 Penguatan Teori
 Penguatan Kelembagaan
 Pengembangan SDM
 Pengembangan Jaringan
 Pengembangan penelitian

Gambar 4. Model Keterkaitan WMI dengan Program Pengembangan Pendidikan Sains Islam

C. Penutup
1. Simpulan
Implementasi Wahyu Memandu Ilmu (WMI) pada semua bidang keilmuan yang tumbuh kembang di
Uiversitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung adalah suatu keniscayaan yang harus diperjuangkan
eksistensi sebagai distingsi dengan lembaga pendidikan tinggi sejenis maupun lembaga pendidikan tinggi
lainnya.
Ruang lingkup Implementasi Wahyu Memandu Ilmu (WMI) pada Pendidikan Sains Islam meliputi
kompetensi literasi nilai Islam –yang terdiri dari penguasaan terhadap ayat-ayat kauniyah berdasarkan
subjek, surah dan ayat-; literasi sains –yang terdiri dari penguasaan terhadap konten, konteks, proses
dan sikap sains-; dan literasi pedagogi –yang terdiri dari penguasaan terhadap perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi pembelajaran sains-.
Pendekatan, metode dan model yang digunakan untuk mengimplementasi Wahyu Memandu Ilmu
(WMI) pada Pendidikan Sains Islam meliputi pendekatan kontekstual, metode inkuiri dan diskoveri serta
berbagai strategi pembelajaran.
Pengembangan program implementasi Wahyu Memandu Ilmu (WMI) pada Pendidikan Sains Islam
dilakukan dalam berbagai bentuk yang harus mendatangkan manfaat bagi segenap manusia (alam)
sehingga Pendidikan Sains Islam menjadi salah satu koridor pembentukan manusia pendidik yang
paripurna dan senantiasa dekat dengan Al-Qur’an.

2. Rekomendasi
Perlu dilakukan kompilasi ayat-ayat kauniyah secara lebih komprehensif dan dapat “divalidasi” pemilahan
dan keutuhannya sebagai ayat-ayat yang menginspirasi segenap penggiat sains Islam untuk melakukan
serangkaian kerja ilmiah melalui berbagai sarana pengembangan.
Perlu adanya pemilahan dan distingsi bagi setiap program studi pada wilayah sains atas ayat-ayat
kauniyah yang menunjukkan ciri khas kontennya. Meskipun demikian, tetap dikembangkan semangat
kolaborasi antar program studi yang subjek kajiannya memungkinkan ada irisan atau pertemuan yang
saling menguatkan.
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Perlu segera disosialisasikan tema-tema penelitian dengan merujuk pada subjek fenomena ilmiah
dari ayat-ayat Al-Qur’an yang sudah mendapatkan “validasi relevansi” kepada seluruh program studi di
wilayah Pendidikan Sains Islam.
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STRATEGI PENERAPAN SPIRIT KEILMUAN WAHYU
MEMANDU ILMU DALAM BIDANG ILMU SOSIAL
ISLAM DI KAMPUS UIN SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Moh. Dulkiah

A. Pendahuluan
Diskursus paradigma Wahyu Memandu Ilmu (WMI) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung mulai ramai
dipebincangkan sejak kepemimpinan Rektor Prof. Dr. Nanat Fatah Natsir, MS (2003-2011). Paradigma
ini berusaha memadukan ilmu agama dan ilmu umum yang selama ini dinilai dikotomis. Terdapat pro
dan kontra atas digulirkannya wacana paradigm tersebut, namun secara structural dan institutional,
civitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengukuhkan paradigma tersebut sebagai basis
pengembangan akademik di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Basis filosofis WMI mengilustrasikan metafora RODA yang anasirnya terdapat 3 (tiga) bagian, antara
lain: As (poros), velg (dengan jari-jarinya) dan ban luar (ban karet). Metafora roda sebagai komponen
vital sebuah kendaraan melambangkan kesatuan utuh dan unsur-unsur yang paralel saling menguatkan
dan menserasikan. Tiga bagian tersebut bekerja simultan dalam kesatuan yang harmonis, yakni tata kerja
roda. Roda adalah simbol dinamika dunia ilmu yang memiliki daya berputar pada porosnya dan berjalan
melewati realitas sekitar. Roda memiliki fungsi dalam sebuah kendaraan. Metafora roda diharapkan
menjadi sarana dalam integrasi antara ilmu dan agama dalam konstalasi perkembangan budaya, tradisi,
teknologi dan pembangunan bangsa sebagai tanggungjawab yang diembannya.
Dasar pembidangan ilmu yang dikembangkan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung diorientasikan
pada terjadinya integrasi dan hubungan, antara lain: Pertama, relasi organis semua disiplin dilandasi
orientasi keislaman; kedua, adanya relasi yang integral pada semua disiplin ilmu; ketiga, saling keterkaitan
secara holistik semua disiplin ilmu yang diorientasikan guna mencapai tujuan umum pendidikan
nasional; keempat, keutamaan ilmu pengetahuan yang disampaikan berdasarkan ayat ayat qur’aniyyah
dan kawniyyah menjadi landasan pandangan hidup yang menyatu dalam satu tarikan nafas keilmuan dan
keislaman; kelima, kesatuan pengetahuan yang diproses dan cara pencapaiannya dikembangkan secara
ilmiah akademis; keenam, pengintegrasian wawasan keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan dalam
spesialisasi dan disiplin ilmu menjadi dasar bagi seluruh pengembangan disiplin akademis. Semua itu
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diabadikan untuk kesejahteraan manusia secara bersama-sama yang merupakan tiga komponen utama
dari peneguhan iman, ilmu, dan amal shaleh.
WMI diharapkan menjadi dasar pijak para akademisinya dalam menghadapi laju perkembangan ilmu
dan teknologi yang demikian cepat, termasuk perkembangan ilmu-ilmu social. Kompleksitas kebutuhan
dan tuntutan masyarakat yang menjadi trigger bagi laju perkembangan ilmu dipandu oleh WMI.

Tujuan
Tujuan penulisan makalah yaitu menurunkan konsep WMI menjadi suatu tindakan yang nyata dan
konstruktif bagi pengemabangan akademik di lingkungan UIN SGD. Diharapkan ilmu-ilmu social
memberikan kontribusi konstruktif bagi pemenuhan kebutuhan dan tuntutan masyarakat di seluruh
dunia, termasuk masyarakat di Indonesia.
Rujukan normatif bagi penataan ilmu dalam lingkungan UIN Bandung, di antaranya: (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi; (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional; (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standarisasi Nasional Pendidikan; (6) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung menjadi Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati Bandung dan Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; (7) Keputusan Menteri Agama Nomor 110 Tahun 1982
tentang Pembidangan Ilmu Agama Islam; (8) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232 Tahun
2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
(9) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan
Tinggi; dan (10) Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan
Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam.

B. Pembahasan
Ilmu sosial merupakan ilmu yang berhubungan dengan aktivitas sosial kemasyarakatan. Aktivtas ini
bukan hanya yang bersifat statis, namun juga dinamis—meminjam istilah August Comte. Ilmu-ilmu
social juga bukan hanya sosiologi, melainkan ada ilmu antropologi, ilmu komunikasi, ilmu kriminologi,
ilmu politik, dan lain sebagainya.
Begitu juga ilmu-ilmu social berkembang bukan hanya di Eropa maupun Amerika sebagai dua kutub
perkembangan ilmu secara konvensional, namun juga di seluruh penjuru jagat raya ini, termasuk di
Indonesia. Ilmu social juga berkembang melampaui batas (beyond) sektoral primordialisme, termasuk
agama.
Penerapan spirit keilmuan wahyu memandu ilmu dalam bidang ilmu sosial Islam merupakan suatu
langkah yang maju. Spirit keilmuan seperti ini memliliki misi bukan hanya melakukan Islamisasi secara
substansial terhadap ilmu social yang selama ini didominasi Barat, namun juga melakukan perumusan
konstruktif terhadap model pengembangan bidang ilmu social yang sesuai dengan eksistensi UIN Sunan
Gunung Djati sebagai sebuah institusi.
Sebagaimana dipahami bersama bahwa bidang ilmu social, khususnya sosiologi memiliki dasar
keilmuan yang sudah mapan. Kajian bidang ilmu sosial adalah kajian tentang masyarakat yang ciriciri khasnya mulai muncul dalam tulisan-tulisan Montesquieu, tokoh-tokoh sezamannya, sesudahnya
dan mencapai puncaknya pada karya Marx, Durkheim dan Weber. Awalnya teori social membangun
identitas dengan cara membuat kontras dengan pemikiran politik tokoh-tokoh zaman kuno dan
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tokoh-tokoh skolastik (Schoolmen). Ada dua ciri pokok yang membedakan teori social dengan tradisi
sebelumnya: Pertama, berhubungan dengan konsepsinya tentang tujuan dan metodanya sendiri, kedua
berhubungan dengan pandangan terhadap relasi antara watak dasar manusia (human nature) dan
sejarah. Teori sosial terlibat dalam upaya pencarian pemahaman bermacam-macam bentuk kesadaran
manusia terhadap sesamanya, terhadap alam, dan terhadap dirinya sendiri yang berlaku pada setiap
jenis kehidupan sosial.
Terdapat beberapa perspektif yang berkembang dalam teori sosial, khususnya sosiologi, di antaranya:
Pertama, evolusionisme. Perspektif evolusionisme banyak didasarkan pada karya Auguste Comte
(1798-1857) dan Herbert Spencer (1820-1903). Berhubungan dengan karya tersebut, perspektif ini
menjelaskan tentang bagaimana seorang individu dan masyarakat berkembang dan muncul. Meskipun
dalam perkembangannya mengalami kemunduran dalam penggunaannya, perspektif ini hingga kini masih
mendapatkan perhatian karena dianggap memiliki peranan yang cukup signifikan bagi perkembangan
suatu ilmu.
Perpektif ini memandang peran pentingnya pola perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam
suatu masyarakat tertentu. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari teori ini adalah tentang cara
melihat urut-urutan perkembangan dalam suatu masyarakat. Artinya, perkembangan terhadap suatu
masyarakat tertentu, bisa dijadikan tolak ukur untuk perkembangan pada masyarakat lainnya. Suatu
contoh, apakah perkembangan dalam masyarakat Islam di Arab bisa dijadikan model bagi perkembangan
masyarakat Islam di Indonesia. Di sinilah yang menjadi titik tekan dari pembahasan dalam perspektif ini.
Sebagaimana disebutkan, bahwa perspektif ini direpresentasikan oleh Auguste Comte. Tetapi sebagai
catatan saja, sebetulnya perkembangan pemikiran atas masyarakat telah berkembang jauh sebelum
Comte menggulirkan pemikiran evolusionisme ini. Seorang filsuf terkemuka yang untuk pertama kalinya
menelaah perkembangan masyarakat secara sistematis adalah plato (429-347 SM).Plato menyatakan bahwa
masyarakat pada dasarnya merupakan repleksi manusia perorangan. Suatu masyarakat akan terganggu
stabilitasnya sama dengan apa yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Setelah Plato, Aristoteles (384322 SM) juga membahas tentang masyarakat yang mengikuti sistem analisis dari Plato. Kemudian pada
perkembangan berikutnya, banyak bermunculan pra ilmuwan yang membahas tentang perkembangan
masyarakat, seperti Ibnu Khaldun (1332-1406), dan seterusnya.
Auguste Comte sangat populer dengan pemikirannya yang menjelaskan bahwa ada tiga perkembangan
intelektual masyarakat pada umumnya, dan masing-masing merupakan perkembangan dari tahap
sebelumnya. Perkembangan itu berupa: Pertama, tahap teologis atau fiktif. Tahap ini manusia menafsirkan
gejala-gejala setiap sesuatu yang terjadi dengan menyandarkan pada fenomena roh dewa-dewa. Kedua,
Tahap metafisik, di mana manusia menganggap bahwa di dalam setiap gejala terdapat kekuatan atau inti
tertentu yang pada akhirnya akan dapat dijelaskan. Ketiga, tahap pengetahuan positif, di mana manusia
berusaha untuk merumuskan hukum-hukum alam secara positif dan seragam berlandaskan data-data
empiris, sistematis, obyektif, dan verifikatif. Pemikiran Auguste Comte mengenai perkembangan manusia
dari perpektif evolusionisme di atas merupakan karya intelektual yang luar biasa, di mana manusia
atau masyarakat secara evolutif dianalisis edemikian rupa hingga merumuskan kesimpulan-kesimpulan
semacam itu.
Kedua, Interaksionisme. Para ilmuwan yang dikategorikan masuk dalam perspektif interaksionisme
ini, di antaranya: George Herbert Mead (1863-1931), Charles Horton Cooley (1846-1929), Herbert
Blumer (1962) dan Erving Goffman (1959). Perpestif ini memusatkan perhatiannya pada individu dan
kelompok. Mereka mengemukakan bahwa individu-individu tersebut berinteraksi satu sama lainnya.
Dalam melakukan interaksi, mereka sering menggunakan simbol-simbol, yang di dalamnya berisi tandatanda, isyarat-isyarat, dan kata-kata yang dipahami dan dimaklukan di antara mereka.
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Ketiga, fungsionalisme. Tokoh-tokoh yang populer dikategorikan ke dalam paham fungsionalisme
antara lain: Talcott Parsons (1937), Kingsley Davis (1937) dan Robert Merton (1957). Dalam perspektif ini
dijelaskan bahwa setiap kelompok dalam masyarakat akan melakukan tugas tertentu dan dilakukan secara
terus-menerus, sebab ini merupakan refleksi dari apa yang disebut sebagai fungsional tersebut. Artinya
kesemuan komponen dalam masyarakat dapat berfungsi sesuai dengan kedudukannya di masyarakat.
Sebuah prilaku atau tindakan sosial bisa dilegitimasi atau bisa dibenarkan karena hal tersebut dlam
masyarakat dinilai sebagai fungsional. Suatu pola perilaku dapat muncul, dan sekaligus bisa menghilang
dan berubah sesuai dengan perkembangan sosial yang terjadi, dan sesuai dengan kebutuhan apa yang
diinginkan dalam masyarakat tertentu.
Metode penelitian yang dapat dikembangkan dalam WMI bukan hanya kualitatif dan kuantitatif an
sich, melainkan dapat mengembangkan mix method atau pun soft system methodology. Soft systems methodology
(SSM) (Checkland and Schools, 1990; Checkland and Poulter 2006; Hardjosoekarto 20012, 2013). Soft
systems methodology (SSM) merupakan sebuah pendekatan untuk memecahkan situasi masalah kompleks
yang tidak terstruktur berdasarkan analisis holistic dan berpikir sistem. Metode SSM dilakukan untuk
menggambarkan masalah yang mengandung efek sosial atau politis yang besar dan melakukan analisis
dengan menggunakan konsep aktifitas manusia sebagai alat untuk mengetahui situasi masalah untuk
menghasilkan tindakan yang akan meningkatkan situasi.
Pertanyaannya, bagaimana perkembangan ilmu-ilmu social pada institusi Islam, khususnya UIN?
Institusi Islam mendudukkan agama sebagai way of life bagi masyarakat. Islam dipandang memberi
perhatian pada keseimbangan (balancing) hidup di dunia dan akhirat, hubungan individu dengan individu
lainnya, hubungan kelompok dengan kelompok lainnya, antara hubungan manusia dengan manusia.
Islam mendudukan manusia sebagai variable utama dalam kehidupan. Ajaran Islam ditujukan untuk
kesejahteraan manusia. Terdapat irisan antara ajaran Islam dan Ilmu social dimana keduanya melihat
aktivitas social diorientasikan bagi kesejahteraan individu (dalam ilmu psikologi), social (dalam ilmu
sosiologi), manusia (dalam ilmu antropologi). Bahkan keduanya bisa bermulti player effect khususnya
yang positif untuk menjunjung tinggi sikap saling tolong menolong, saling membantu, menegakkan hak
dan kesabaran, egaliter (kesamaan derajat), dan toleransi.
Indikator stratifikasi social dalam pandangan Islam bukan ditentukan landasan primordialisme,
seperti ras, suku, warna kulit, jenis kelamin, atau keturunannya. Kualitas stratifikasi seseorang ditentukan
oleh ketakwaannya yang ditujukan oleh prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah yang
menjadi wujud konkrit ilmu social dalam Islam sebagai wujud multiplayer effect laju perkembangan
ilmu. Allah berfirman dalam Alqur’an:
”Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia
diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Mengenal.”
Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda agar saling mengenal. Mengenal
disini berarti agar antara manusia satu dengan yang lain melakukan hubungan/bermuamalah, bekerja
sama, saling tolong menolong, serta menciptakan kehidupan sosial yang baik.
Hubungan agama dengan masalah sosial menjadi penting jika dikaitkan dengan realitas social era
kini. Pada era modern ini, kita memaklumi bahwa kompleksitas persoalan jauh lebih banyak ketimbang
masa lalu. Kompleksitas problematika juga jauh lebih banyak. Kita juga menyadari bahwa kompleksitas
tersebut disebabkan oleh perkembangan pemikiran dan kebutuhan manusia sendiri. Ibarat oposisi
binner, dibalik kemajuan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dunia modern sesungguhnya
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menyimpan suatu potensi yang dapat mendekonstruksi martabat manusia itu sendiri. Pada satu sisi,
manusia berhasil mendongkrak ekonomi masyarakat, mengorganisir struktur social dan politik serta
membangun peradapan, namun di sisi lain, manusia telah menjadi sanderaan dari hasil konstruksinya
sendiri.
Karena itu, hadirnya Al-Qur’an dan al-hadits sebagai wujud konkrit dari produk wahyu dijadikan
sebagai arah bagi pengembangan ilmu-ilmu social. Begitu juga para akademisi sudah semestinya
memperkenalkan diskursus islami dalam ilmu social sehingga pengajaran ilmu-ilmu social di UIN
memiliki distingsinya.
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STRATEGI PENERAPAN SPIRIT KEILMUAN WAHYU
MEMANDU ILMU DALAM BIDANG SAINS ISLAM DI
KAMPUS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Elis Ratnawulan

A. Pendahuluan
Integrasi ilmu Qur’aniyyah dan ilmu Kawniyyah dalam suatu lembaga pendidikan, tidak mungkin tercapai,
jika hanya menyandingkan saja kedua macam ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu umum sekuler (Natsir,
2013). Karena itu ilmu agama dan ilmu umum berjalan sendiri-sendiri seperti tidak ada hubungannya.
Untuk mencapai tingkat integrasi epistemologis ilmu agama dan ilmu umum menurut Kartanegara
(2005) integrasi harus dilakukan pada level: integrasi ontologis, integrasi klasifikasi ilmu dan integrasi
metodologis.

1. Integrasi Ontologis
Kepercayaan pada status ontologis, atau keberadaan objek-objek ilmu pengetahuan akan menjadi basis
ontologis dari epistemologis yang akan dibangunnya. Misalnya ketidakpercayaan ilmuwan barat (Laplace,
Darwin, Freud, Durkheim dan Mark) terhadap keberadaan metafisik, menyebabkan mereka membatasi
subject matter ilmu (sains) hanya pada bidang pisik-empiris atau dunia positif (Roslton: 248). Dengan
basis ontologis seperti itu, mereka pun menciptakan klasifikasi ilmu dan metode keilmuan yang cocok
dengan pandangan ontologis mereka (Kartanegara, 210:2005). Sebaliknya, banyak di antara ilmuwan dan
filosof muslim, yang percaya bahwa yang ada, yang riil, bukanlah hanya benda-benda fisik, melainkan
juga entitas-entitas metafisik (immateriil). Ini mempunyai status ontologis yang sama kuatnya seperti
halnya entitas-entitas fisik. Al Farabi misalnya, percaya bahwa yang ada (maujuudat) ini membentang
dari yang metafisik sampai fisik (Bakar: 931). Dalam istilah Ibn Sab’in disebut marotib al wujud (1978:
112-119). Al Farabi dalam buku al madinah afadhilah menunjukan hirarki atau tertib wujud ini sebagai
berikut: (a) Tuhan yang merupakan sebab keberadaaan segenap wujud lainnya; (b) para malaikat yang
merupakan wujud yang sama sekali immateriil; (c) benda-benda langit atau benda-benda angkasa; (d)
benda-benda bumi. (Bakar 1997:18).
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Rangkaian wujud (maujuudat) yang dipercaya adanya oleh al Farabi, dan diikuti juga oleh filosoffilosof muslim lainnya seperti Ibn Sina, Ibn Rusyd, Sukrowardi (W. 1191) dan lain- lain. Mulla Shadra
(W. 1641) menyatakan bahwa semua wujud dari wujud Tuhan sampai pada wujud-wujud materiil pada
hakekatnya satu, dan hanya berbeda dalam gradasinya karena perbedaan esensinya, tetapi bukan perbedaan
eksistensial (1996:647). Karena wujud yang beraneka itu pada hakekatnya satu dan terpadu (integrated),
merekapun harus dikaji secara terpadu sebagai sebuah kesatuan.

2. Integrasi Klasifikasi Ilmu
Integrasi klasifikasi ilmu berkaitan juga dengan integrasi ontologisnya. Ibn Sina dan al Farabi sepakat
untuk membagi yang ada (maujudat) ke dalam tiga katagori (a) wujud yang secara niscaya tidak tercampur
dengan gerak dan materi; (b) wujud yang dapat bercampur dengan materi dan gerak, tetapi dapat juga
memiliki wujud yang terpisah dari keduanya; (c) wujud yang secara niscaya bercampur dengan gerak
materi. Dan ketiga pembagian jenis wujud di atas sebagai basis ontologis muncullah tiga kelompok besar
ilmu: (a) ilmu metafisika; (b) matematika; dan (c) ilmu-ilmu alam. Al Farabi membangun tiga kelompok
ilmu tersebut secara terperinci, tetapi tetap terpadu. Demikian juga Ibn Khaldun membagi ilmu ke dalam
dua bagian besar (a) ilmu agama (naqli) dan (b) ilmu-ilmu rasional (aqli). Ilmu naqli terdiri dari (1) tafsir
al- Qur’an dan hadits; (2) ilmu fiqh yang meliputi fiqh, fara’id, dan ushul al fiqh; (3) ilmu kalam; (4)
tafsir ayat-ayat mutasyabihat; (5) tasawuf; (6) tabir mimpi (ta’bir al-ru’yah). Ilmu-ilmu aqli (rasional)
terbagi kepada empat bagian: logika, fisika, matematika, dan metafisika. (Ibn Khaldun, 1981:343-390).
Sedangkan kelompok ilmu praktis menurut Ibn Khaldun adalah etika, ekonomi, dan politik dan termasuk
ilmu budaya (ulum al-umron) yaitu ilmu sosiologi. (Issawi dan Leaman,1998: 222).

3. Integrasi Metodologis
Integrasi ilmu agama dan ilmu umum (sekuler) dalam level metodologis yang tentunya dalam aplikasinya
berhubungan dengan integrasi ontologis dan klasifikasi ilmu. Metode ilmiah yang dikehendaki ilmuwan
barat, berbeda secara signifikan dengan metode ilmiah yang dikembangkan para ilmuwan muslim.
Ilmuwan barat hanya menggunakan metode ilmiahnya dengan observasi yang bisa dijangkau oleh indera
manusia. Sedangkan para ilmuwan muslim menggunakan tiga metode, yaitu (1) metode observasi
atau eksperimen (tajriibi) seperti halnya yang digunakan di barat; (2) metodologi demonstratif atau
logis (burhaani); dan (3) metode intuitif (irfaani) yang masing-masing bersumber pada indera akal dan
hati. Untuk objek-objek yang bersifat fisik ilmuwan muslim menggunakan metode observasi (W.866)
metode observasi digunakan dilaboratorium kimia dan fisikanya, misalnya Ibn Haitsam (W. 1038)
melakukan eksperimen dalam bidang optik mengenai cahaya dan menghasilkan teori yang brilian
tentang penglihatan (vision) yang terkenal dalam karya besarnya Al-Manaazhir. Kitabnya ditulis dalam
tujuh jilid merupakan karya monumental yang pengaruhnya dapat dilihat dari karya-karya astronom
barat seperti Roger Bacon, Vitello, Kepler. Demikian juga Ibn Sina telah melakukan penelitian ratusan
jenis tumbuhan dan berbagai macam hewan dilihat dari manfaat medis yang ditulis dalam kitab AIQhanun fi al-thib yang sekarang masih jadi pegangan para ilmuwan barat di bidang kedokteran sebagai
Grand Theory. Demikian juga Ibn Khaldun yang meneliti tentang jatuh bangunnya suatu bangsa yang
ditulis dalam kitab Mukaddimah.Ibn Hazm dan Ibn Taimiyyah telah dikenal perintis metode ilmiah
modern, terutama metode induksi sebagai pelengkap metode deduksi yang digunakan filosof Yunani
yang cenderung berhenti pada pemikiran spekulatif.
Metode demonstratif atau logis (burhan), yaitu metode rasional atau logis yang digunakan untuk
menguji kebenaran dan kekeliruan dari seluruh pernyataan atau teori-teori ilmiah dan filosofis dengan cara
memperhatikan keabsahan dan akurasi pengambilan sebuah kesimpulan ilmiah dengan memperhatikan
validitas premis mayor dan minornya yang keduanya mempunyai unsur yang sama yang disebut midle
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term (al-hadd al-ausath). Metode ini dalam logika disebut silogisme (al giyas). Kemudian metode intuitif
(irfani). Kalau metode observasi berkaitan dengan pengamatan inderawi metode demonstratif dengan
akal, maka metode intuitif dengan intuisi. Ciri khas metode intuitif menurut Kartanegara (2005) adalah
sifatnya langsung yang tidak melalui perantara sehingga sering disebut mukaasyafah (penyingkapan) langsung
oleh Tuhan ke dalam hati manusia tentang rahasia-rahasia dari realitas-realitas yang ada. Metode irfaani
ini tidak dilakukan melalui pengamatan indera ataupun penalaran akal tetapi melalui iluminasi yang di
arahkan Tuhan pada hati manusia, melalui mengasah kepekaan hati manusia dengan cara membersihkan
diri dari segala debu egoisme dan kotoran dosa-dosa sehingga metode ini sering digambarkan oleh para
sufi dengan istilah dzauqi (rasa).
Suhrawardi menyebutkan tiga macam kemampuan manusia. Ada yang seperti para sufi memiliki
dzauqi yang sangat dalam tetapi tidak mampu mengungkapkannya dalam bahasa filosofis. Ada juga yang
seperti para filosof, mempunyai kemampuan mengekpresikan pikiran-pikiran mereka secara filosofis,
tetapi tidak memiliki pengalaman mistik yang mendalam. Dan terakhir para muta’allih yang memiliki
pengalaman mistik yang mendalam seperti para sufi, dan mempunyai kemampuan bahasa filosofis yang
optimal seperti yang dimiliki para filosof. Menurut Suhrawardi kelompok ketiga inilah yang dinilai sebagai
kelompok tertinggi dari para pencari kebenaran (Hossenziai, 1990:37). Dengan demikian pengembangan
keilmuan UIN Sunan Gunung Djati Bandung ke depan diharapkan melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim
tipe ketiga tersebut.
Jadi berdasarkan uraian di atas terdapat, tiga cara atau tiga metode dalam epistemologi Islam untuk
menangkap atau mengetahui objek-objek ilmu yaitu melalui indera, akal dan hati yang semuanya dilandasi
oleh nilai-nilai Tauhidullah (Natsir, 2013).

B. Pembahasan
Gagasan Islamisasi Pengetahuan muncul pertama kali pada saat diselenggarakannya Konferensi Dunia
yang pertama tentang Pendidikan Islam di Mekkah pada tahun 1977. Pada saat itu Seyyed Muhammad
Naquib Al-Attas mengajukan gagasan Islamisasi Pengetahuan dalam makalahnya yang berjudul Preliminary
Thoughts on the Nature of Knowledge and the Definition and the Aims of Education. Al-Attas menyatakan
bahwa “tantangan terbesar yang secara diam-diam dihadapi oleh ummat Islam pada zaman ini adalah
tantangan pengetahuan, bukan dalam bentuk sebagai kebodohan, tetapi pengetahuan yang dipahami
dan disebarluaskan ke seluruh dunia oleh peradaban Barat”. Kemudian al-Faruqi menegaskan bahwa
“Sistem pendidikan Islam telah dicetak di dalam sebuah karikatur Barat, sehingga ia dipandang sebagai
inti malaise atau penderitaan yang dialami ummat” (al-Faruqi, 1984)
Pendapat kedua tokoh ini dikuatkan oleh penelitian Idris Shofwan Idris (1982) dalam disertasi “TokohTokoh Nasional, Oerseas Eduation and Evolution of the Indonesian Educated Elite” (The University of
Wincousin-Madison). Pada disertasi ini, Idris menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Indoesia (paling tidak
atas analisisnya teradap UU No. 1 tahun 1950 jo. UU No. 2 Tahun 1954) tidak terlepas dari duplikasi
terhadap pendidikan di Negara-negara Barat, ia menunjukkan bahwa system pendidikan nasional secara
teoritik banyak diwarnai corak pemikiran humanism.Penyebabnya, karena elit pemikirnya berasal dari
didikan kolonialis Belanda atau Eropa. Situasi ini membuat berkembang dualisme pendidikan di neger
ini: Islami dan sekuler.
Situasi ini, menurut Ma’arif dalam Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia (1993) menunjukkan
kerapuhan filosofi pendidikan Islam. Karena itu ia menyarankan agar secara teoritis filosofis pendidikan
Islam melakukan pembaruan dan menumbangkan konsep dualism dikotomik secara mendasar antara
apa yang dikategorikan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu sekuler. Ia menambahkan, seharusnya ilmu-ilmu
agama menduduki posisi fardlu ‘ain dan ilmu-ilmu secular –paling tinggi—berada pada posisi fardlu
kifayah.
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Dalam memecahkan persoalan ini, Ma’arif menawarkan landasan filosofis pendidikan yang
sepenuhnya berangkat dari cita-cita Al-Qur’an tentang manusia, serta perlunya kegiatan pendidikan di
bumi yang berorientasi ke langit (orientasi transcendental), yang harus tercermin secara tajam dan jelas
dalam rumusan filsafat pendidikan Islam, agar kegiatan pendidikan mempunyai makna spiritual yang
mengatasi ruang dan waktu.
Mastuhu dalam Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem
Pendidikan Pesantren (INIS, Jakarta, 1994) mengemukakan pendidikan Islam harus berangkat dari filsafat
pendidikan theosentris. Ciri-cirinya adalah (1) mengandung dua jenis nilai, yaitu nilai kebenaran absolut,
yakni wahyu Tuhan, dan nilai keberan relative yakni hasil penagsiran manusia terhadap wahyu Tuhan.
Karena itu, kedua nilai itu mempunyai hubungan hierarkis, yakni nilai kebenaran absolut merupakan
supremasi terhadap kebenaran relatif, dan kebenaran relatif tidak boleh bertentangan dengan nilai
absolut; kedua, ia memandang bahwa semua yang ada diciptakan olehNya berjalan menurut hukumNya,
dan kembali kepada kebenaran-Nya; ketiga, ia memandang bahwa manusia dilahirkan sesuai dengan
fitrahnya dan perkembangan selanjutnya tergantung pada lingkungan dan pendidikan yang diperolehnya;
keempat, ia mendasarkan kegiatan pendidikannya pada tiga nilai kunci, yaitu ibadah, ikhlas, dan ridlo;
kelima, manusia dipandang secara utuh dan dalam kesatuan diri dengan kosmosnya sebagai makhluk
pencari kebenaran Tuhan, keenam, kegiatan belajar mengajar dipandang sebagai bagian dari totalitas
kehidupan, merupakan kewajiban yang tak mengenal batas selesai dan merupakan ibadah kepada Tuhan
(Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam, 2009, h.94
Kesemua gagasan ini menunjukkan kesamaan semangat, dalam proses pendidikan paradigma “wahyu
memandu ilmu” harus digunakan. Jadi, gagasan dasarnya sebenarnya pada bagaimana praktek pendidikan
yang sanggup menjadikan wahyu sebagai sumber dan payung dari ilmu (Qomaruzzaman. 2010).

C. Penutup
Ilmu pengetahuan dalam Islam berdasarkan pada ide kesatuan transenden yang merupakan jantung
kewahyuan dalam Islam. Sesungguhnya tujuan Ilmu keislaman adalah untuk menunjukkan kesatuan dan
keterkaitan semua yang ada. Sehingga dalam merenungkan kesatuan kosmos, manusia mampu mencapai
kesatuan prinsip ketuhanan. Karena itu, mengapa ilmuwan muslim percaya pada pengetahuan rasional
empiris akan mengantarka pada penegasan kesatuan ketuhanan.
Sains masuk ke dalam lingkungan para ilmuwan Muslim dari perkawinan antara spirit yang berasal
dari berbagai peradaban yang diwarisi umat Islam. Ini benar dalam kaitannya ilmu-ilmu kauniyyah
(alam) yang berasal dari Yunani, Kaldean, Persia, India, dan Cina. Namun begitu, dalam proses
transmisi ilmu-ilmu tersebut, para ilmuwan muslim mengubahnya melalui kekuatan spiritual Islam ke
dalam sebuah substansi baru yang berbeda dan berlanjut dengan apa yang ada sebelumnya. Karakter
universal dan kosmopolitan peradaban Islam berasal dari karakter universal wahyu keislaman yang
memungkinkannya menciptakan sains pertama yang benar-benar berkarakter universal dalam sejarah
manusia (Azra, 2005).
Kultivasi ilmu-ilmu terpadu dalam dunia Islam jelas bergantung pada sistem pendidikan yang
memungkinkan transmisi dan implantansi pengethuan di seluruh bentuknya dalam sebuah sikap yang
terpadu dan holistik. Sistem pendidikan Islam seharusnya menekankan pada seluruh ilmu keagamaan
sekaligus juga mencakup semua bentuk ilmu pengetahuan dan sains.

120

TRILOGI WAHYU MEMANDU ILMU

DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An Introduction to History, terjemah Franz Rosenthal,
Princceton, N.J. Princiton University Press Bollingen series, 1981.
AI- Farabi, Ara Ahi Al-Madinah AI-Fadhilah.
AI-Ghazali, lhya’ ulum Ad-Din, jilid I Semarang: Taha Pufra
Al-Faruqi, Ismail R, The Culture Atlas of Islam. New York, Publishing Company; Collier Macmillan, Publisher,
1986.
Abdullah, Amin dkk, Kerangka Dasar Keilmuan & Pengembangan Kurikulum, UIN Yogyakarta, 2004.
Abdullah, Amin dkk, Menyatukan Kembali Ilmu-ilmu Agama dan Umum Upaya Mempertemukan Epistemologi
Islam dan Umum, UIN Suka Press, 2003.
Bakar, Otsman, Hirarki llmu: Membangun Rangka PikirIslamisasi I1mu, Bandung, Mizan, 1997.
Ibn Sina, AI-Qanun Fi AI-Thib, ed, Jibran, Beirut: Muassat AI- Maarif, 1986.
Issawi, Charles & Leaman, Oliver, Ibn Khaldun, Abd Al- Rahman dalam Craig (ed) Routladge Encyclopedia
of Philosophy, London: New York Daudladge, 1998.
Kartanegara, Mulyadhi, Integrasi llmu Sebuah Rekonstruksi Holistik, UIN Jakarta Press, 2005.
Kartanegara, Mulyadhi, Pengantar Epistemologi Islam, Mizan, Bandung, 2003.
Natsir, Nanat Fatah, Merumuskan Landasan Epistemologi Pengintegrasian Ilmu Qur’aniyyah dan Kawniyyah,
Gunung Djati Press, 2006.
Natsir, Nanat Fatah, Pengembangan Pendidikan Tinggi Dalam Perspektif Wahyu Memandu Ilmu, Gunung Djati
Press, 2008.
Natsir, N.F. 2013. Implementasi Paradigma Wahyu Memandu Ilmu ada Pembidangan Ilmu-Ilmu Keislaman.
Disampaikan pada Lokakarya Konsorsium Keilmuan UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tanggal
26 Februari 2013.
Qomaruzzaman, B. 2010. Membicarakan Ulang Wahyu Memandu Ilmu. Tersedia: http://www.knowledgeleader.net/2010/06/membicarakan-ulang-%E2%80%9Cwahyu-memamandu-ilmu%E2%80%9D/
[2 Juni 2016]
Roslton, Holmes, Science an Religion A Critical Survey,Philadelphia: Temple University Press, 1987.
Soewardi, Herman. Ilmu Tauhidullah, 1995.
S. Pradja, Juhaya. Mengintegrasikan Ilmu (Sains Tauhidullah), Orasi Ilmiah Disampaikan Dalam Rangka Dies
Natalis ke-37 IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2005.

BUKU 2

121

STRATEGI PENERAPAN SPIRIT KEILMUAN
WAHYU MEMANDU ILMU DALAM BIDANG ILMU
PENDIDIKAN ISLAM DI KAMPUS UIN SUNAN
GUNUNG DJATI BANDUNG

Mohamad Erihadiana

A. Pendahuluan
Setelah terjadinya perpindahan pusat peradaban dari dunia Islam ke Eropa (terutama setelah perang
salib), maka terjadi gelombang besar perpindahan sains dan teknologi dari dunia Islam ke Barat
(Eropa). Mulailah terjadi apa yang disebut Sekularisasi Ilmu. Sekuler adalah lawan dari sakral, atau
lebih tepat diambil dari kata “seculum” yang bermakna bersifat duniawi (wordly) sebagai lawan dari
“spiritual” atau”religius”. Sekularisasi ilmu yang dimaksud adalah upaya penyingkiran segala unsur
spiritual dari objek-objek ilmu yang pada suatu masa (masa Islam) yang merupakan bagian integral
dalam pandangan keilmuan.
Sebagai bagian dari Sekularisasi ilmu, maka terjadi pula sekularisasi teori. Sekularisasi teori, ini
terjadi misalnya terjadi pada bidang:
1.

Astrofisik (seperti fisika dan astronomi); perubahan paradigma aristotalian “Tuhan sebagai Prima
Causa” menjadi paradigma mekanistik Newton

2.

Biologi, Darwin dengan “The Origin of Species”-nya menyatakan bahwa tidak ada peran Tuhan dalam
penciptaan tetapi hukum seleksi alamiah.

3.

Psikologi, Sigmund Freud menganggap Tuhan adalah ilusi yang berasal dari alam bawah sadar.

4.

Sosiologi, ekonomi dan lain-lain.

Pada akhir abad ke-20 muncul sebuah kesadaran untuk mengembalikan ilmu pada tempatnya
semula. Semangat inilah yang disebut sebagai Islamisasi pengetahuan/sains. Pemikiran tentang islamisasi
pengetahuan ini sekurang-kurangnya memiliki 3 syarat yaitu:
1.

Menjadikan tauhid sebagai prinsip utama

2.

Tidak dipahami secara ketat yaitu ajaran yang harus ada rujukannya dalam Al-Qur’an dan al-Hadits
tetapi dilihat dari spiritnya yaitu tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran fundamental
dalam Islam.
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3.

Bukan labelisasi ayat Al-Qur’an atau al-Hadits yang dianggap cocok dengan sains atau penemuan
ilmiah.

4.

Sains atau ilmu tidak bebas nilai.

B. Pembahasan
1. Dikotomi dan Dualisme Pendidikan
Dikotomi dalam bahasa Inggris adalah dichotomy adalah pembagian dua bagian, pembelahan dua, bercabang
dua bagian.1 Ada juga yang mendefinisikan dikotomi sebagai pembagian di dua kelompok yang saling
bertentangan.2 Secara terminologis, dikotomi dipahami sebagai pemisahan antara ilmu dan agama yang
kemudian berkembang menjadi fenomena dikotomik-dikotomik lainnya, seperti dikotomi ulama dan
intelektual, dikotomi dalam dunia pendidikan Islam dan bahkan dikotomi dalam diri muslim itu sendiri
(split personality)3. Bagi al- Faruqi, dikotomi adalah dualisme religius dan kultural.4
Meskipun dikotomi ini adalah problem kontemporer namun keberadaannya tentu tidak lepas dari
proses historisitas yang panjang sehingga bisa muncul sekarang ini. Proses sejarah tersebut diawali
perkembangan pertemuan Islam-Arab dengan budaya lainnya, yang kemudian dilanjutkan dengan
perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dalam Islam serta diakhiri dengan pertentangan dua cara
berpikir yang cukup berpengaruh dalam pembentukan dikotomi ilmu dalam sejarah peradaban Islam.
Dengan pemaknaan dikotomi di atas, maka dikotomi pendidikan Islam adalah dualisme sistem
pendidikan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum yang memisahkan kesadaran keagamaan
dan ilmu pengetahuan. Dualisme ini, bukan hanya pada dataran pemilahan tetapi masuk pada wilayah
pemisahan, dalam operasionalnya pemisahan mata pelajaran umum dengan mata pelajaran agama, sekolah
umum dan madrasah, yang pengelolaannya memiliki kebijakan masing-masing. Sistem pendidikan yang
dikotomik pada pendidikan Islam akan menyebabkan pecahnya peradaban Islam dan akan menafikan
peradaban Islam yang kqffah (menyeluruh).
Perkataan “dualisme” adalah gabungan dua perkataan dalam bahasa latin yaitu “dualis” atau “duo” dan
“ismus” atau “isme”. “Duo” memberi arti kata dua. Sedangkan “ismus” berfungsi membentuk kata nama
bagi satu kata kerja. Dualisme adalah dua prinsip yang saling bertentangan.Secara terminologi dulaisme
dapat diartikan sebagai dua prinsip atau paham yang berbeda dan saling bertentangan. Oleh karena itu,
dulaisme ialah keadaan yang menjadi dua, dan ia adalah satu sistem atau teori yang berdasarkan kepada
dua prinsip yang menyatakan bahwa ada dua substansi.
Asal dualisme ini pada hakikatnya merupakan doktrin filsafat dan metafisika yang lahir dari alam
pikiran para filosof Barat dalam melihat entitas jiwa dan raga manusia. Asal usul konsep dulaisme
terkandung dalam pandangan hidup tentang alam (world view), serta nilai-nilai yang membentuk
budaya dan peradaban Barat.Gagasan tentang dualisme sebenarnya dapat ditelusuri sejak zaman Plato
dan Aristoteles yang memiliki pandangan berhubungan dengan eksistensi jiwa yang terkait dengan
kecerdasan dan kebijakan. Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa “kecerdasan” seseorang merupakan
bagian dari pikiran atau jiwa yang tidak bisa diidentifikasi atau dijelaskan dengan fisik. Jadi dalam
pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga, fenomena mental adalah entitas non-fisik dan raga
adalah fisik.

John M. Echols dan Hassan Shadily, “dichotomy”, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1992), h. 180.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “dikotomi”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 205.
3
Ahmad Watik Pratiknya, “Identifikasi Masalah Pendidikan Agama Islam di Indonesia”, Muslih Usa (Ed.), Pendidikan
Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), h. 104.
4
Isma’il Raji a!-Faruqi, Islamization of Knowledge: General Principles and Workplan Hemdon: HIT, 1982), h. 37.
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Dualisme yang dikenal secara umum sampai hari ini diterapkan oleh René Descartes (1641), yang
berpendapat bahwa pikiran adalah substansi nonfisik.Descartes adalah yang pertama kali memodifikasi
dualisme dan mengidentifikasi dengan jelas pikiran dengan kesadaran dan membedakannya dengan otak,
sebagai tempat kecerdasan. Baginya yang riil itu adalah akal sebagai substansi yang berfikir (substance
that think) dan materi sebagai substansi yang menempati ruang (extended substance).
Ilmu sebagai dasar pijakan dalam terjadinya dikotomi dan dualisme dalam pendidikan dapat kita kaji
dan analisis dari Al-Qur’an dan Al Hadits, sebagaimana diungkap Quraish Shihab,5 kata ilmu dengan
berbagai bentuknya terulang 854 kali dalam Al-Qur’an dan 750 ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang
alam materi dan fenomenanya. Hal ini mengisyaratkan agar manusia mengetahui dan memanfaatkan
alam ini.Objek Ilmu dalam Islam terbagi kepada dua bagian besar yaitu objek materi dan objek nonmateri. Seperti kaum sufi melalui ayat-ayat Al-Qur’an memperkenalkan ilmu-ilmu yang merela sebut
al-hadlarat al-Ilahiyah al-Khams ( lima kehadiran ilahi) sebagai gambaran keseluruhan realitas wujud,
yaitu alam nasut ( alam materi), alam malakut ( alam kejiwaan), alam jabarut ( alam ruh), alam lahut
(sifat-sifat ilahiyah).

2. “Mengintegrasikan” Kembali Wahyu dengan Ilmu
Ulama kita dahulu, tidak pernah membedakan ilmu umum dan ilmu agama, semuanya penting, hanya
menurut Muhamad Abduh, misalnya, harus ada skala prioritas dimana ilmu agama perlu diajarkan
pertama kali karena berkaitan dengan kebutuhan dasar sebagai orang beragama, dia harus tahu hakikat
agamanya, supaya punya identitas, sistem moral yang kuat dan visi yang jelas.6
Bukti bahwa ulama dulu tak pernah menganaktirikan disiplin ilmu tertentu dapat dilihat
dari otoritas keilmuan yang dikuasai ulama-ulama terdahulu. Ini mengindikasikan Islam sangatlah
menjunjung tinggi keutamaan ilmudari aspek keutuhan ilmu para tokoh muslim, ulama terdahulu
juga telah membuktikan kesatuan ilmu yang wajib dipelajari.7 Al-Kindi misalnya merupakan seorang
filsuf sekaligus agamawan, begitu pula al-Farabi. Ibn Sina, selain ahli dalam bidang kedokteran, filsafat,
psikologi, dan musik, beliau juga seorang ulama. Al-Khawarizimi adalah ulama yang ahli matematika,
al-Ghazali, walaupun belakangan popular karena kehidupan dan ajaran sufistiknya, sebenarnya beliau
telah melalui berbagai bidang ilmu yang diketahuinya, mulai dari ilmu fiqh, kalam, falsafah, hingga
tasawuf.Begitu pula Ibn Rusyd, seorang faqih yang mampu menghasilkan karya magnum opus-nya Bidayat
Al-Mujtahid, yang mampu mengsinergikan filsafat dan ilmu fiqh.Ibn Khaldun dikenal sebagai ulama
peletak dasar sosiologi modern dalam magnum opus-nya Al-Mukaddimah, yang sampai sekarang banyak
ahli yang mengkajinya baik dari dari kalangan ummat Islam maupun para orientalisme.
Islam mengajarkan integralisme keilmuan menurut Azyumardi Azra ia menyebutnya tawhidic
paradigm of sciencespada tingkat konseptual, tetapi harus diakui bahwa pada tingkat praksis tidak jarang
terjadi disharmonisasi, dan dikotomi di antara keduanya, seperti dikemukakan penjelasan di atas.8 Bahkan
dikotomi sering menjangkau epistemologis, yakni antara wahyu dengan akal, atau antara “ilmu-ilmu
agama” dengan “ilmu-ilmu umum”. Sebab itu, guna mengatasi disharmonisasi dikotomi tersebut para
pemikir dan ilmuwan Muslim menawarkan klasifikasi ilmu lengkap dengan hierarki mereka masingmasing.
Krisis konseptual yang dimaksud adalah terjadinya pembagian ilmu-ilmu di dalam Islam. Kita
sering mendengarkan adanya istilah ilmu-ilmu profane, yaitu ilmu-ilmu keduniaan (general sciences), yang

5
M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, Tafsir Maudhu’I atas pelbagai persoalan umat, Bandung, Mizan, 1996, hlm.
434-447.
6
Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran san Gerakan, Jakarta, Bulan Bintang, 2003, cet-14, hlm. 58.
7
Harun Nasution, Akal dan Wahyu dalam Islam, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 52-70
8
Azyumarid Azra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi, Jakarta, Kompas, 2006, hlm. 110.
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kemudian dihadapakan dengan ilmu-ilmu agama (al-‘umum al-diniyyah/religious sciences) atau menurut
Azyumardi Azra yaitu ilmu-ilmu sacral (transenden).9 Sehingga hal ini berimplikasi bukan hanya pada
tataran bidang keilmuan itu sendiri, tapi juga hal ini menyebabkan terjadinya pengkotakan (adanya gap)
pada bidang kelembagaan, yang selanjutnya juga akan menimbulkan krisis kelembagaan.
Menurut al-Faruqi, sebagai prasyarat untuk menghilangkan dualisme sistem pendidikan, yang
selanjutnya juga menghilangkan dualisme kehidupan, demi mencari solusi dari malise yang dihadapi
umat, pengetahuan harus diIslamisasikan, sambil menghindari perangkap dan kekurangan metodologi
tradisional. Islamisasi pengetahuan itu harus mengamati sejumlah prinsip yang merupakan esensi Islam.10
Untuk menuang kembali disiplin-disipilin di bawah kerangka Islam berarti membuat teori, metode,
prinsip, dan tujuan untuk tunduk kepada: keesaan Allah, kesatuan alam semesta, kesatuan pengetahuan
dan kebenaran, kesatuan hidup, dan kesatuan umat manusia.11
Dengan demikian, tawaran al-Faruqi sebagai solusi problem dikotomi kehidupan umat Islam
(termasuk dikotomi pendidikan) adalah islamisasi ilmu dalam pendidikan; yakni pemaduan kedua
sistem pendidikan antara Islam klasik dan Barat modern melalui filterisasi ilmu. Sistem pendidikan Islam
yang terdiri dari madrasah-madrasah dasar dan menengah, juga kuliyah-kuliyah dan jami’ah-jami’ah pada
tingkat perguruan tinggi harus dipadukan dengan sistem sekular dari sekolah-sekolah dan universitasuniversitas umum dengan proses islamisasi ilmu.

3. Klasifikasi Ilmu: Ontologis dan Epistemologis
Sebagaimana dikemukakan oleh Nasr yang dikutip oleh Azyumardi Azra, berbagai cabang ilmu dan
bentuk-bentuk ilmu pengetahuan dipandang dari persepektif Islam pada akhirnya adalah satu.12Dalam
Islam sendiri sebenarnya tidak ada pemisahan yang sangat esensial antara “ilmu-ilmu agama” dan “ilmuilmu umum”. Hal ini dapat kita lihat misalnya banyak intelektual muslim sebut saja Al-Kindi, Al-Farabi,
Ibn sina, sampai Al-Ghazali, Nashir Al-Din Al-Thusi, dan Mulla Shadra dalam berbagai disiplin ilmunya
dan perspektif inteklektualnya masing-masing yang dikembangkan dalam kemajuan Islam memang
mengandung hieraraki tertentu, tetapi pada akhirnya akan bermuara pada pengetahuan tentang “Hakikat
Yang Maha Tunggal” yang merupakan subtansi dari segenap ilmu. Hal ini pula terbukti dan menjadi alasan
kenapa para pemikir dan ilmuwan muslim berusaha mengintegrasikan ilmu-ilmu yang dikembangkan
peradaban-peradaban non-Muslim kedalam hierarki ilmu pengetahuan Islam.
Kita lihat misalnya salah seorang murid Imam Malik, asy-Syafi’I (150-204 H), menyusun satu
metodologi hukum yang selain bisa mempertemukan kedua kubu.13 Sehingga pertentangan kedua kubu,
yang melahirkan ekspresi kebebasan berpikir, bisa diredam sedini mungkin. Kita akan lihat sejauh mana
asy-Syafi’i merumuskan dasar-dasar berpikir tersebut, yang oleh Fakhr ad-Din ar-Razi dibandingkan
dengna posisi Aristoteles dalam bidang filsafat. Kalau Aristoteles berhasil merumuskan satu sistem filsafat
dengan metodologi mantiqnya (logika), demikian asy-Syafi’i dianggap merumuskan cara-cara berpikir
dalam agama dengan metodologi ushul fiqhnya seperti tertuang dalam master piece-nya,ar-Risalah.14Artinya
ini menandakan dalam pembentuan dasar-dasar hukum Islam (ushul fiqh) sangat menyentuh tradisi
filsafat.

baca selengkapnya, Ibid., hlm. 115-116.
Isma’il Raji a!-Faruqi Op.Cit., hlm. 55-96.
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Jalaludin & Usman Said. Filsafat Pendidikan Islam, cet. III. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1999. 160
12
Ibid.
13
Hal ini dapat kita lihat misalnya pembakuan cara-cara berpikir dalam fiqh lahir dalm situasi ketegangan antara
pendukung hadis (naql) dan ra’y (‘aql, rasio). Baca selengkapnya penjelasan Ahmad Baso, NU Studies: Pergolakan pemikiran antara
Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 135.
14
Ibid., hlm. 135-136.
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Selain asy-Syafi’i kita kenal nama dalam kancah pemikiran Islam Al-Kindi merupakan pemikir Muslim
pertama yang berusaha memecahkan masalah klasifikasi. Klasifikasi pertama adalah al-ulum al-aqliyyah,
yakni ilmu-ilmu yang disampaikan Tuhan melalui wahyu, tetapi melibatkan pengguanaan akal dan nalar.
Klasifikasi kedua adalah al-ulum al-aqliyyah, yakni ilmu-ilmu intelek, yang diperoleh terutama penggunaan
akal dan pengalaman pengujian empiris.Dalam karyanya Fi Aqsam Al-Ulum (jenis-jenis Ilmu). Ia disusul
oleh Al-Farabi, yang melalui karyanya Kitab Al-Ulum (Buku tentang Hierarki ilmu) memainkan pengaruh
lebih luas.15 Tokoh-tokoh lain yang mampu dalam mengintegrasikan ilmu adalah Ibn Sina, Al-Ghazali,
dan Ibn Rusyd yang semuanya mampu menjadi rujukan-rujukan keilmuannya sampai didunia Barat.

4. Paradigma Pendidikan Islam
Paradigma Pendidikan Islam menurut Abd al-Rahman Salih Abd Allah, 16harus dikaitkan dengan pemikiran
filosofis dalam Islam. Pemikiran yang berkembang terhadap pendidikan Islam terbagi menjadi dua
kelompok. Pertama, kelompok yang menghendaki keterbukaan terhadap teori pendidikan non-Muslim
dan berusaha mengadopsi konsep-konsep pendidikannya digabung dengan konsep pendidikan Islam.
Kedua, kelompok yang berusaha mengangkat pesan ilahi ke dalam teori pendidikan Islam baik yang
bersumber dari Al-Qur’an, al-Sunnah, maupun penafsiran ulama terhadap kedua sumber tersebut.
Berdasarkan dua kelompok pemikiran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teori pendidikan
Islam dapat dibangun melalui empat pendekatan yaitu: (1) pendekatan pragmatik atau islamisasi
pengetahuan; (2) pendekatan skriptualis; (3) pendekatan filosofis; (4) pendekatan tasawuf.
Pendekatan pragmatis adalah membangun teori pendidikan Islam dengan mengdopsi dan
mentransformasikan kerangka teori pendidikan Barat untuk dilegalisasi dan dijustifikasi oleh nash AlQur’an atau al-Sunnah. Pendekatan ini juga kemudian dikenal dengan istilah islamisasi pengetahuan.
Islamisasi pengetahuan dapat diartikan sebagai upaya mengislamkan atau melakukan penyucian terhadap
ilmu pengetahuan produk non-Muslim (Barat) yang selama ini dikembangkan dan dijadikan acuan dalam
wacana pengembangan sistem pendidikan Islam, agar diperoleh ilmu pengetahuan yang bercorak “khas
Islami”.17
Tiga pendekatan lainnya, yaitu pendekatan skriptualis, pendekatan filosofis, dan pendekatan tasawuf
lebih mengutamakan pengkajian dan pengembangan Pendidikan Islam berdasarkan sumber-sumber
ajaran Islam. Pendekatan ini menggunakan pola deduktif dengan cara menggali premis mayor (sebagai
postulasi) yang digali dari al-nash. Konstruksi premis mayor ini dijadikan sebagai “kebenaran universal”
yang dijadikan kerangka acuan penggalian premis minornya.18
Berbeda dengan pendekatan pragmatik, tiga pendekatan tersebut lebih menggunakan tiga acuan
sumber pengetahuan yaitu wahyu, burhan (akal), dan intuisi (irfan).19 Dalam persfektif tafsir, pendekatan
skriptualis identik dengan aliran manqul, pendekatan falsafi identik dengan ma’qul, dan pendekatan tasawuf
identik dengan isyari.

Azyumarid Azra,Op.Cit, h. 111-112.
Abdu al-Rahman al-Salih Abd Allah. Educational Theory a Quranic Outlook. Trj. H.M.Arifin dan Zainuudin.Teori-Teori
Pendidikan Berdasarkan Al-Qur’an (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), Cet. ke-4, hlm.25-28. Lihat juga Abdul Mujib dan Jusuf
Mudzakir, Nuansa-Nuansa Psikologi Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 20. Pembagian pendidikan Islam menjadi
dua kelompok mengikuti alur pemikiran Abdul Mujib dan Jusuf Muzakir yang menginterpretasikannya untuk teori psikologi
Islam. Secara tekstual, sebenarnya Abd al-Rahman Salih Abd Allah dalam bukunya Educational Theory a Quranic Outlook mengritik
teori pendidikan Islam yang menggunakan ruang lingkup asas-asas Al-Qur’an dicampurbaurkan dengan filsafat dari Barat.
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C. Penutup
Menolak keilmuan yang datang dari Barat jelas mengalienasi diri dari perkembangan zaman dan tidak
realistis, dan itu akan semakin membuat umat Islam tertinggal. Sementara menerima keilmuan Barat yang
cenderung sekular secara penuh dikhawatirkan akan menggerogoti ajaran keislaman yang penuh dengan
normativitas. Dengan begitu, tiba saatnya bagi para cendekiawan Muslim meninggalkan metode-metode
asal tiru yang berbahaya dalam reformasi pendidikan. Menurut al-Faruqi, reformasi ke arah modernisasi
pendidikan Islam hendaklah Islamisasi pengetahuan modern itu sendiri.
Jadi tugas kita adalah sama dengan yang dilakukan para leluhur umat, meski dengan jangkauan yang
luas, yaitu mencernakan pengetahuan pada zaman mereka dan menghasilkan warisan Islam berupa kultur
dan peradaban. Setiap disipilin sains sastra, sosial, dan ilmu alam, harus disusun dan dibangun ulang,
diberikan dasar Islam, dan diberikan tujuan baru yang konsisten dengan Islam.
Setiap disiplin ilmu harus dituang kembali sehingga mewujudkan prinsip-prinsip Islam di dalam
metodologi, strategi, data, problem, tujuan dan aspirasinya.Setiap disiplin ilmu harus ditempa ulang
sehingga mengungkapkan relevansi Islam dengan tiga sumbu Tauhid. Sumbu pertama adalah kesatuan
pengetahuan. Berdasarkan kesatuan pengetahuan ini segala disiplin harus mencari nilai objektif yang
rasional, yakni pengetahuan kritis mengenai kebenaran.Dengan demikian tidak ada lagi dikotomi keilmuan;
aqli dan naqli atau ilmiah dan dogma.
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STRATEGI PENERAPAN SPIRIT KEILMUAN
WAHYU MEMANDU ILMU DALAM BIDANG ILMU
PSIKOLOGI ISLAM DI KAMPUS UIN SUNAN GUNNG
DJATI BANDUNG

Fenti Hikmawati

A. Pendahuluan
Kemajuan pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kesenangan dan kebahagiaan
hidup, tetapi memunculkan beberapa masalah seperti krisis di berbagai bidang kehidupan. Abad ke-20
M menurut para ilmuwan, merupakan abad kecemasan (the age anxiety). Keadaan ini bukan hanya terjadi
di negara-negara Barat, tetapi juga terjadi di Indonesia, dan tak terkecuali menimpa umat Islam. Kondisi
ini mengakibatkan beban psikologis yang berat. Mereka merasakan kehampaan (existensial vacum). Syed
Husein Nasr mengistilahkan dengan “nestapa manusia modern”. Keadaan ini semakin bertambah parah
pada abad ke-21 M, apa yang terjadi di ke-21 ini tidak dibiarkan begitu saja oleh para psikolog, mereka
berusaha untuk mengembangkan teori Psikologi untuk membantu masyarakat mengatasi permasalahan
kejiwaan manusia, namun teori-teori yang dihasilkan terkadang banyak yang tidak bersesuaian. Seiring
berkembangnya zaman Psikologi Islam sebagai salah satu disiplin ilmu di perguruan tinggi, berusaha
untuk mampu menjawab tantangan berbagai masalah yang dihadapi manusia.
Perkembangan Psikologi Islam dewasa ini, di latarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu: (1)
kebangkitan Islam; (2) kritisisme ilmu pengetahuan modern; dan (3) krisis jati diri dan rendahnya
penghayatan agama.
Kebangkitan Islam awal abad ke-15 H di kalangan umat Islam menguat semangat untuk kembali
kepada ajaran Islam, karena Islam sebagai sistem kehidupan sangat diperlukan untuk melahirkan
peradaban baru yang lebih menghargai eksistensi manusia. Muncullah keinginan untuk menggali AlQur’an dan Sunnah sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan (Islamisasi ilmu) yang dipelopori
tokoh seperti Ismail Raji al-Faruqi dan Syed Muhammad Naquib al-Attas. Thomas Kuhn dalam bukunya
“The Structure of Scientific Revolution” menyebut gelombang revolusi ilmu pengetahuan selalu ditandai oleh
pergesaran dan pergantian dominasi ilmu pengetahuan yang berlaku.
Kritisisme ilmu pengetahuan modern, di antaranya yakni berupa cara pandang Thomas Kuhn
dapat digunakan untuk melihat perkembangan pemikiran Psikologi yang juga mengalami pergeseran
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dan pergantian paradigma. Keadaan ini mengisyaratkan bahwa terbuka peluang untuk menghadirkan
paradigma baru dalam kancah pemikiran Psikologi terutama bila terjadi krisis. Seperti dalam disiplin
ilmu lainnya, pergeseran dan pergantian paradigma dalam pemikiran psikologi juga terjadi.
Paradigma pemikiran bidang ilmu Psikologi Islam di kampus UIN Sunan Gunung Djati, hendaknya
dapat berkontribusi mengimplementasikan nilai-nilai Qurani dan Hadits dalam berbagai aspek dan
aktivitasnya. Sebagaimana harapan Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si selaku Rektor UIN SGD Bandung, bahwa
beliau ingin UIN SGD menjadi bagian dari inovasi di Jawa Barat, sebagai kampus keIslaman dalam
mengembangkan keIlmuannya dikembalikan pada nilai-nilai ”wahyu memandu ilmu”, karena aspek
binaannya meliputi keimanan, keIslaman, dan Amal Sholeh dengan merujuk pada Al-Qur’an dan Hadits
baik secara personal maupun institusional. Secara Institusional gambaran ”wahyu memandu ilmu”nya
dapat dilihat dari Visi, Misi, dan Tujuan UIN SGD Bandung yang berpedoman pada QS Ali Imran: 190191 yaitu seorang Ulul Albab yang memiliki karakteristik keseimbangan antara dzikir dan pikir.
Strategi penerapan spirit kelmuan Wahyu Memandu Ilmu (WMI) dalam bidang Psikologi Islam di
kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung, di antaranya dapat dilakukan melalui tiga corak pendekatan.
Pertama, pendekatan Qurani-Nabawi bahwa Psikologi Islam dipahami dengan merujuk pada keterangan
kitab suci Al-Qur’an dan hadis-hadis Rasulullah Saw. Kedua, pendekatan Falsafi, bahwa Psikologi Islam
dalam mempelajari pelbagai masalah jiwa dibahas menurut pandangan para filsuf Muslim, sejak abad X,
menyusul penerjemahan karya-karya ilmuwan Yunani kuno ke dalam bahasa Arab. Ketiga ialah pendekatan
Sufistik, bahwa dalam mempelajari materi psikologinya berusaha untuk mendapatkan penjelasan tentang
jiwa manusia didasarkan pada pengalaman spiritual ahli-ahli tasawuf. Pendekatan tasawwufi/sufistik
dengan intuisi (irfan), menajamkan struktur kalbu lewat proses al-tazkiah al-nafs.
Fase Perkembangan dan Pola Pengkajian Psikologi Islam, mengalami beberapa fase dan pola
perkembangan, yaitu: (a). Fase Terpesona: pada fase ini banyak ilmuan muslim yang mengagumi
kehandalan teori-teori Psikologi modern. Mereka memakai sebagai pisau analisis untuk membedah
berbagai fenomena umat Islam dan menawarkan solusinya. kecenderungan menyesuaikan konsep Islam
dengan konsep Psikologi modern seperti dilakukan oleh Mustafa Zewar dan Zakiah Daradjat; (b). Fase
Kritik: adanya sejumlah perbedaan dan pertentangan teori mulai dirasakan psikolog muslim setelah
terbitnya buku “The Dilemma of Muslim Psychologists” yang berisi tentang penciplakan besar-besaran oleh
ilmuwan muslim terhadap teori Psikologi modern; (c). Fase Perumusan: pada fase ini muncul kesadaran di
kalangan ilmuan muslim untuk menghadirkan konsep Psikologi yang berwawasan Islam tentang manusia,
dilakukan dengan cara: 1). mendasarkan pada Al-Qur’an dan Hadits, 2). Menggali khazanah pemikiran
muslim klasik, dan 3). Mensintesiskan pandangan psikologi Barat modern dengan konsep Islam. Sebagai
contoh, pandangan Freud tentang perkembangan keagamaan seorang anak yang membayangkan ayahnya
sebagai tokoh yang paling kuat dan mengetahui segala sesuatu. Namun setelah melewati tahap oedipal,
anak mulai menemukan kelemahan ayahnya, lalu memindahkan tokoh yang serba tahu dan kuat itu kepada
tokoh yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu Tuhan. Salah satu kritik tentang teori masa remaja, ajaran
Islam tidak dikenal masa remaja dengan konsep Storm amd stress, hanya dikenal konsep akil baligh, yaitu
masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa, dengan proses lancar tanpa gejolak; (d). Fase Penelitian:
teori-teori yang dibangun psikolog muslim perlu diuji kehandalannya. Upaya menghasilkan dan menguji
teori dapat dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari rasionalisasi dan interpretasi kitab suci hingga
observasi dan eksperimen. Metode kualitatif dan kuantitatif yang disepakati ilmuan muslim; (e). Fase
Penerapan: digunakannya teori-teori Psikologi Islam dan hasil-hasil penelitian dalam kehidupan manusia
dan pemecahan problem yang berkembang.dalam kehidupan manusia.
Fokus pandangan keilmuan bidang Psikologi Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang utuh itu
dibingkai dalam metafora sebuah roda. Fungsi roda dalam sebuah kendaraan ini diibaratkan fungsi UIN
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Bandung pada masa mendatang yang mampu menjadi sarana dalam integrasi antara ilmu Psikologi dan
agama yang mampu memberikan kontribusi positif bagi semua civitas akademiknya. Sehingga Psikologi
Islam ini, mampu selalu mentransendesi dirinya dalam upaya memajukan keluhuran budaya, kelestarian
tradisi, penguasaan teknologi dan pembangunan bangsa seiring dengan perubahan global dalam kerangka
memenuhi kepentingan kognitif dan praktis dari keduanya. Psikologi Islam dalam paradigma WMI,
secara teori ilmu (theory of knowledge), terbagi ke dalam tiga bahasan, yakni secara ontologi, epistemologi,
dan aksiologi. Ketiga bahasan teori ilmu tersebut diproses dalam tiga unsur kegiatan yakni Pendidikan,
Penelitian, dan Pengabdian pada Mayarakat baik masyarakat kampus maupun luar kampus.

B. Pembahasan
1. Desain Metode Penelitian Psikologi Islam WMI
Salah satu unsur kegiatan yang mesti ditempuh baik oleh mahasiswa maupun dosen di UIN Sunan
Gunung Djati Bandung, adalah melakukan penelitian. Penelitian mengenai Psikologi Islam tidak lepas
dari paradigma ”Wahyu Memandu Ilmu”, berawal dari proses berpikir manusia dimulai dari keinginan
tahu & rasa keragu-raguan pada sesuatu hal, sehingga seseorang lalu berusaha mencari jawaban atau
kepastian & kebenaran dari hal-hal keinginan tahu & rasa keragu-raguan tsb. Sebelum mendapatkan
jawaban dari rasa ingin tahu itu, maka terkadang menjadi suatu masalah yg mengganggu. Seseorang yang
akan melakukan penelitian Psikologi Islam tersebut, hendaknya memahami terlebih dahulu latar belakang
kenapa penelitian tersebut dilakukan, baik yang menjadi masalah maupun ketertarikannya, sehingga
hasil penelitian tersebut memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian dilakukan, di
antaranya untuk mengetahui hal-hal yang berada di sekitarnya dan mencari jawaban dari pertanyaanpertanyaan yang timbul dipikirannya. Dimulai dengan pertanyaan apa itu? dan mengapa demikian?, dan
seterusnya. Misalkan dimulai dengan pertanyaan:”What, Why, How”?. Contohnya seperti: ”Apa itu
Komitmen Beragama? Mengapa Komitmen beragama itu terbentuk? Bagaimana Komitmen Beragama
itu terbentuk? dan seterusnya.
Adapun desain metode penelitian Psikologi Islam WMI, di antaranya penelitian mengenai teori-teori
yang dibangun psikolog muslim, hal itu perlu diuji kehandalannya. Metode penelitian yang dianggap paling
tinggi memiliki derajat kepastiannya adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen mengandung
tiga ciri pokok, yaitu: (1) adanya variabel bebas yang dimanipulasikan, (2) adanya pengendalian atau
pengontrolan semua variabel lain kecuali variabel bebas, dan (3) adanya pengamatan atau pengukuran
terhadap variabel terikat sebagai efek variabel bebas.
Sebagai gambaran unsur-unsur pokok pada penelitian eksperimen, dapat dilihat pada contoh,
misalnya eksperimen mengenai: Pengaruh Penggunaan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) WMI terhadap
Kemampuan Memahami Materi Teori-teori Psikologi Islam (Eksperimen pada Mahasiswa semester Empat)
a.

Variabel bebasnya adalah penggunaan LKM WMI
Variabel terikatnya adalah kemampuan Mahasiswa dalam memahami materi Teori-teori Psikologi
Islam. Hipotesis penelitiannya adalah pemahaman materi Teori-teori Psikologi Islam yang diajar
pada Mahasiswa semester empat dengan menggunakan LKM WMI lebih tingi daripada siswa yang
diajar tanpa mengunakan LKM WMI

b.

Sampel dalam penelitian ini adalah Mahasiswa semester empat

c.

Kontrol dilakukan dengan cara membagi Mahasiswa semester empat menjadi dua kelas. Satu kelas
diajar dengan menggunakan LKM, satu kelas lagi diajar tanpa menggunakan LKM WMI. Bahan
pelajaran, waktu pelajaran, guru yang mengajar, dibuat sama

d.

Prosedur. Eksperimen ini menggunakan suatu randomized design yang sederhana dengan dua kelompok
perlakuan. Setiap kelompok mendapat bahan pelajaran yang sama yang diberikan oleh dosen yang
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sama dalam ruangan terpisah. Waktu belajar sama, tugas-tugas mahasiswa dalam belajar juga sama.
Kelompok I menggunakan LKM sedang kelompok II tanpa mengunakan LKM WMI
e.

Hasil-hasil. Uji t digunakan untuk melihat signifikasi perbedaan hasil tes mahasiswa dari kedua kelas
tersebut. Hasil menunjukkan adanya perbedaan dalam pemahaman bahan pelajaran tersebut. Ratarata pemahaman mahasiswa kelompok I (menggunakan LKM-WMI) lebih tinggi dan berbeda secara
signifikan pada taraf 5% daripada rata-rata pemahaman mahasiswa kelompok II (tanpa menggunakan
LKM-WMI)

f.

Kesimpulan. Hipotesis penelitian diterima.
Terdapat beberapa bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan dalam penelitian Psikologi Islam
WMI, di antaranya yaitu: Pre-Experimental Design, True Experimental Design, Factorial Design, dan Quasi
Experimental Design. Hal ini dapat digambarkan seperti diagram
Macam-macam Desain Ekperimen pada gambar 1 berikut ini:
One‐shot Case Study
Pre‐Experimental

One Group Pretest‐
Posttest
Intec‐Group Comparison

Macam Desain
Eksperimen

True
Experimental

Posttest Only Control
Design
Pretest Control Group
Design

Factorial
Experimental
Quasi
Experimental

Time Series Design
Nonequivalent Control
Group Design

Gambar 1 Diagram Macam-macam Desain Ekperimen

1. Pre-Experimental Design (nondesigns)
Desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh, karena masih terdapat variabel ekstra
yang ikut terpengaruh terhadap terbentuknya variabel terikat. Jadi hasil eksperimen yang merupakan
variabel terikat itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel bebas. Hal ini dapat terjadi, karena
tidak adanya variabel kontrol, dan sampel tidak dipilih secara random.
Bentuk pre-experimental designs ada beberapa macam yaitu: One-shot Case Study, One Group
Pretest-Posttest, dan Intec-Group Comparison.
a.

One-shot Case Study
Paradigma penelitian eksperimen model ini dapat digambarkan sebagai berikut:
X 0

X = perlakuan yang diberikan (variabel bebas)
0 = observasi (variabel terikat)

Paradigma itu dapat dibaca sebagai berikut: terdapat suatu kelompok diberi perlakuan, dan selanjutnya
diobservasi hasilnya (Perlakuan adalah sebagai variabel bebas, dan hasil sebagai variabel terikat).
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b.

One Group Pretest-Posttest
Kalau pada One-shot Case Study tidak ada pretest, maka pada desain ini terdapat pretest sebelum
diberi perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat
membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Desain ini menempuh tiga langkah, (1)
memberikan pretest untuk mengukur variabel terikat sebelum perlakuan dilakukan, (2) memberikan
perlakuan eksperimen kepada para subjek, dan (3) memberikan tes lagi untuk mengukur variabel
terikat, setelah perlakuan (posttest). Desain ini dapat digambarkan sebagai berikut:
01 X 02

c.

01 = nilai pretest (sebelum diberi LKM)
02 = nilai posttest (setelah diberi LKM)

Intec-Group Comparison
Desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi dua, yaitu setengah
kelompok untuk eksperimen (yang diberi perlakuan) dan setengah untuk kelompok kontrol (yang
tidak diberi perlakuan). Paradigma penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut:
X

01

01 = hasil pengukuran setengah kelompok yang diberi perlakuan

02

02 = hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak diberi perlakuan

2. True Experimental Design
True experimental (eksperimen yang betul-betul), karena dalam desain ini, peneliti dapat mengontrol
semua variabel ekstra yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian validitas internal
(kualitas pelaksanaan rancangan penelitian) dapat menjadi tinggi. Ciri utama dari true experimental adalah
bahwa, sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara
random dari populasi tertentu. Jadi cirinya adalah adanya kelompok kontrol dan sampel dipilih secara
random.
Dua bentuk design true experimental yaitu: Posttest Only Control Design dan Pretest Group Design.
a.

Posttest Only Control Design
Desain ini merupakan salahsatu desain yang paling sederhana dalam true experimental dan paling
kuat dari semua desain eksperimen. Dua kelompok subjek yang dipilih secara random, masing-masing
ditempatkan dalam kondisi yang berbeda. Pretest tidak dilakukan tetapi kontrol untuk semua variabel
ekstra dilakukan, sehingga menjamin bahwa setiap perbedaan awal antara kelompok tersebut lebih
banyak faktor kebetulan karena didasarkan pada probabilitas. Desain ini dapat digambarkan sebagai
berikut:
R X

02

R

04

Desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random (R). Kelompok pertama
diberi perlakuan (X) dan kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok
eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Pengaruh adanya
perlakuan adalah (01: 02). Penelitian yang sesungguhnya, pengaruh perlakuan dianalisis dengan
uji beda, pakai statistik t-test misalnya. Kalau terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok
eksperimen dan kelompok kontrol, maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan.
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b.

Pretest Group Design
Desain ini dapat digambarkan sebagai berikut:
R 01 X 02
R 03

04

Design ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk
mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
Hasil pretest yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan.
Pengaruh perlakuan adalah (02 – 01) – (04 – 03)

3. Factorial Design
Desain faktorial merupakan modifikasi dari desain true experimental, yaitu dengan memperhatikan
kemungkinan adanya variabel moderator yang memengaruhi perlakuan (variabel bebas). Paradigma
desain faktorial dapat digambarkan sebagai berikut:
R 01 X Y1 02
R 03

Y1 04

R 05 X Y2 06
R 07

Y2 08

Desain ini semua kelompok dipilih secara random, kemudian masing-masing diberi pretest. Kelompok
untuk penelitian dinyatakan baik, bila setiap kelompok nilai pretestnya sama. Jadi 01 = 02 = 03 = 04.
Dalam hal ini variabel moderatornya adalah Y1 dan Y2. Contoh: Dilakukan penelitian untuk mengetahui
pengaruh perlakuan pemberian metode diskusi dan inteligensi terhadap prestasi belajar mahasiswa.
Untuk itu dipilih empat kelompok secara random. Variabel moderatornya adalah inteligensi, yaitu
inteligensi tinggi (Y1) dan inteligensi rendah (Y2). Perlakuan (pemberian metode diskusi) dicobakan
pada kelompok eksperimen pertama yang telah diberi pretest (01 = kelompok inteligensi tinggi) dan
kelompok eksperimen kedua yang telah diberi pretest (05 = kelompok inteligensi rendah). Pengruh
perlakuan (X) terhadap prestasi belajar siswa untuk kelompok inteligensi tinggi = (02 – 01) – (04 – 03).
Pengaruh perlakuan (pemberian metode diskusi) terhadap prestasi belajar mahasiswa untuk kelompok
inteligensi rendah = (06 – 05) – (08 – 07).
Bila terdapat perbedaan pengaruh pemberian metode diskusi terhadap prestasi belajar mahasiswa
antara kelompok inteligensi tinggi dan inteligensi rendah, maka penyebab utamanya adalah bukan
karena perlakuan yang diberikan (karena perlakuan yang diberikan sama), tetapi karena adanya variabel
moderator, yang dalam hal ini adalah inteligensi. Inteligensi tinggi dan inteligensi rendah menggunakan
metode diskusi yang sama, tempat belajar yang sama, tetapi pada umumnya, kelompok inteligensi tinggi
lebih rajin dalam belajarnya, sehingga dapat meningkatkan prestasi

4. Quasi Experimental Design
Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experiment design. Desain ini mempunyai
kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel ekstra yang
mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Walaupun demikian desain ini lebih baik dari pre-experimental
design. Quasi experimental design, digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol
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yang digunakan untuk penelitian. Dalam suatu kegiatan belajar, sering tidak mungkin menggunakan
sebagian para mahasiswanya untuk eksperimen dan sebagian tidak. Oleh karena itu, untuk mengatasi
kesulitan dalam menentukan kelompok kontrol dalam penelitian, maka dikembangkan desain Quasi
Experimental.
Berikut ini dikemukakan dua bentuk desain quasi eksperimen, yaitu Time-series Design dan Nonequivalent
Control Group Design.

a.

Time-series Design

Desainnya dapat digambarkan sebagai berikut:
01 02 03 04 X 05 06 07 08
Desain ini kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random. Sebelum
diberi perlakuan, kelompok diberi pretest sampai empat kali, dengan maksud untuk mengetahui kestabilan
dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil pretest selama empat kali ternyata
nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menentu, dan tidak konsisten.
Setelah kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberi perlakuan. Desain
penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol.
Hasil pretest yang baik adalah 01 = 02 = 03 = 04 dan hasil perlakuan yang baik adalah 05 = 06 = 07 = 08.
Besarnya pengaruh perlakuan adalah = (05 + 06 + 07 + 08) – (01 + 02 + 03 + 04). Kemungkinan hasil
penelitian dari desain ini ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dari gambar itu terlihat bahwa, terdapat
berbagai kemungkinan hasil penelitian yang menggunakan desain time series.

A
B
C
D

01

02

03

04

05

06

07

08

Hasil penelitian yang paling baik adalah ditunjukkan pada grafik A. Hasil pretest menunjukkan
keadaan kelompok stabil dan konsisten (01 = 02 = 03 = 04) setelah diberi perlakuan keadaanya
meningkat secara konsisten (05 = 06 = 07 = 08). Grafik B memperlihatkan ada pengaruh perlakuan
terhadap kelompok yang sedang dieksperimen, tetapi setelah itu kembali lagi pada posisi semula. Grafik
C memperlihatkan pengaruh luar lebih berperan daripada pengaruh perlakuan, sehingga grafiknya naik
terus. Grafik D menunjukkan keadaan kelompok tidak menentu.
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b.

Nonequivalent Control Group Design

Desain ini hampir sama dengan pretest posttest control group design, hanya pada desain ini kelompok
eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih seara random. Desainnya dapat digambarkan sebagai
berikut:
01 X 02
03

04

Eksperimen yang digunakan Psikologi Islam WMI, bukan wahyu/firman Alloh Swt yang
diekperimenkan tapi lebih pada uji aspek-aspek/unsur-unsur yang melekat pada manusia ditinjau dari
konsep/teori Psikologi Islam, sehingga diharapkan harkat martabat manusia dapat terfungsikan dan
dirasakan manfaatnya secara positif baik oleh diri, orang lain, maupun lingkungannya. Peneliti dengan
sengaja dan secara sistematik mengadakan perlakuan variabel (manipulasi) dalam peristiwa alamiah,
kemudian mengalami konsekuensi perlakuan tersebut. Hipotesis menyatatakan harapan atau praduga
yang nantinya merupakan penemuan yang akan dihasilkan dari perubahan yang dibuat peneliti.

2. Kondisi SDM (dosen/peneliti/pemikir/laboran/pustakawan) Saat Ini
Kondisi dosen/peneliti/pemikir/laboran/pustakawan) Psikologi Islam WMI saat ini, walaupun relatif
sudah ada yang tertarik untuk lebih memperdalam kajian Islam tentang ilmu psikologi baik teori maupun
eksistensi manusianya, tetapi masih perlu dukungan moril-spiritual/sarana-prasarana dari pihak yang
terkait baik di dalam maupun dari luar kampus UIN sunan Gunung Djati Bandung.

3. Kondisi yang Diharapkan
Kondisi yang diharapkan baik dosen/peneliti/pemikir/laboran/pustakawan, ketika saat rekrutmennya
benar-benar sesuai dengan kompetensi bukan kolusi, profesional dan proposional. Setelah rekrutmen
dilakukan, diharapkan ditindaklanjuti dengan;
a)

Pembinaan pengembangan potensi dan kesejahteraan, berani bersikap tegas menentukan kebijakan
ketika terjadi ketidak sesuaian dengan syarat rekrutmen tersebut sesuai prosedur yang berlaku (seperti
dilakukan SP1, SP2,dan seterusnya). Kondisi lingkungan kampus yang Islami, seperti sarana ibadah,
perkuliahan, perkantoran, dan lainnya yang bersih dan asri tidak jorok dan tidak tertata. Peraturan
Islami yang dibuat pimpinan, diharapkan tidak hanya diberlakukan hanya untuk strutural saja, tapi
berlaku bagi seluruh civitas akademika kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b) Program Pengembangan Bidang Ilmu Psikologi Islam yang memuat unsur-unsur: (1). Penguatan
Teori (Seminar, Loka Karya, Workshop dll); (2). Penguatan Kelembagaan (peninjauan/revisi
kurikulum, membuat Team Teaching, membentuk Kelompok Riset, membuka Prodi/Jurusan baru,
dan sinergisitas dengan lembaga/unit lain seperti LPM, LP2M, Perpustakaan & Laboratorium
terpadu, lembaga jurnal serta puskaji); (3). Pengembangan SDM (Diklat, Short Course, studi lanjut),
Pendanaan & Penambahan Fasilitas lainnya; (4). Pengembangan Jaringan (Call of Paper & Penerbitan
Prosiding, Riset Bersama dan Studi Banding); (5). Pengembangan Penelitian, Diseminasi/Publikasi
& Pemanfaatan Hasil Riset (Pembuatan Jurnal baru dan Pengabdian pada Masyarakat).

C. Penutup (memuat simpulan, saran & rekomendasi)
1.

Simpulan
Psikologi Islam WMI merupakan salah satu terobosan yang positif dalam rangka menjungjung tinggi
prinsip ajaran Islam yang tidak hanya sebatas wacana tetapi mampu terimplementasikan dalam
proses perkuliahan Psikologi Islam WMI baik yang bersifat keilmuan maupun keprofesian, dengan
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menyiapkan langkah-langkah di antaranya: Intruksional Objectives, Entering Behaviour, Procedur Prosess,
dan Performance Assesment, sehingga keilmuan atau keprofesiannya tetap dipandu oleh nilai-nilai/
norma Islam.
2.

Saran
Kurikulum, Satuan Agenda Perkuliahan (SAP), cara/metode mengajar, dan aturan prosedurnya dapat
diselaraskan dengan nilai-nilai Islam (Quran dan Hadits), sehingga akhlak karimah dapat tercermin
baik Mahasiswa, Dosen, Peneliti, Pemikir, Laboran, dan pustakawan ataupun sivitas akademika
lainnya. Hal itu perlu sosialisasi, koordinasi, dan komunikasi yang tidak cukup dilaksanakan pada
tatap muka di kelas saja, tetapi dalam berbagai kesempatan sesuai program yang telah diagendakan
mulai dari unit, prodi, fakultas, maupun tingkat universitas/Aljamiah.
Sarana/Prasarana yang sesuai kebutuhan program pengembangan dosen/peneliti/pemikir/
laboran/pustakawan dan program pengembangan bidang Ilmu Psikologi Islam WMI, meliputi: (1).
Penguatan Teori (Seminar, Loka Karya, Workshop dll); (2). Penguatan Kelembagaan (peninjauan/
revisi kurikulum, membuat Team Teaching, membentuk Kelompok Riset, membuka Prodi/Jurusan
baru, dan sinergisitas dengan lembaga/unit lain seperti LPM, LP2M, Perpustakaan & Laboratorium
terpadu, lembaga jurnal serta puskaji); (3). Pengembangan SDM (Diklat, Short Course, studi lanjut),
Pendanaan & Penambahan Fasilitas lainnya; (4). Pengembangan Jaringan (Call of Paper & Penerbitan
Prosiding, Riset Bersama dan Studi Banding); (5). Pengembangan Penelitian, Diseminasi/Publikasi &
Pemanfaatan Hasil Riset (Pembuatan Jurnal baru dan Pengabdian pada Masyarakat) dapat terealisir
secara bertahap dan berkesinanbungan.

3.

Rekomendasi
Kurikulum Psikologi Islam WMI: disepakati tidak hanya keilmuan Psikologi tetapi juga keprofesian
Psikologi dilandaskan pada WMI (berpedoman pada Quran dan Hadits/nilai-nilai Islam). Tersedianya
Laboratorium untuk pengembangan bidang Ilmu Psikologi Islam WMI baik yang bersifat keilmuan
maupun keprofesian. Walloohuállam.
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STRATEGI PENERAPAN SPIRIT KEILMUAN WAHYU
MEMANDU ILMU DALAM BIDANG ILMU “FILSAFAT
POLITIK ISLAM” DI KAMPUS UIN SUNAN GUNUNG
DJATI BANDUNG

Fisher Zulkarnain

A. Pendahuluan
Mempertentangkan wahyu dan akal atau alienasi antara wahyu (revelation) dan akal (rasio) merupakan
perkembangan tragis dalam sejarah intelektual umat Islam (Al-Faruqi, 1982: 16). Al-Faruqi mencari akar
tragedi ini disebabkan pengaruh logika Yunani klasik atas sebagian kalangan Muslim yang terlalu enggan
menggunakan rasio untuk meyakinkan kalangan non-Muslim mengenai kebenaran Islam. Selanjutnya,
hal ini mungkin juga disebabkan Helenisme Kristen dan Yahudi yang hidup berabad-abad di bawah
dikotomi ini, terbawa masuk Islam.
Pemisahan ini sama sekali tak bisa diterima. Al-Qur’an dan rasio adalah konstan, sebagaimana
anjuran bahwa manusia mesti menggunakan intelegensinya. Tetapi, sebagian orang-orang Islam berlebihlebihan dalam menekankan makna literal wahyu, dan secara berangsur-angsur mengarahkan keimanan
yang emosional dan mungkin salah. Rasio dalam sinar wahyu adalah petunjuk, kreativitas dan cara
untuk memahami kebenaran. Namun, penekanan rasio yang keterlaluan dalam keimanan intuitif juga
berbahaya, karena rasio akan mereduksi iman ke dalam materialisme, utilitarianisme, mekanisme dan
ketakbermaknaan (Saefuddin, 2010: 28).
Sementara konsep yang belakangan disebut sebagai integrasi, perpaduan, islamisasi ilmu atau apapun
namanya telah terwujud lama semenjak Muhammad Saw diutus sebagai Nabi dan Rasul lebih 1.400 tahun
yang lalu. Dalam masa turunnya wahyu selama 23 tahun, baginda Rasulullah telah mengubah paradigma
jahiliyyah pelbagai sudut kehidupan manusia ke prinsip rabbaniyyah dan tauhid kepada Allah SWT.
Proses keutuhan ilmu keislaman lebih jelas tampak pada era pemerintahan Abbasiyah ketika
kegemilangan Islam memuncak. Sarjana-sarjana Islam pada zaman tersebut diberi amanah dan kepercayaan
untuk menerjemahkan dan sekaligus mengislamisasikan karya-karya Yunani, Parsi dan India ke dalam
Bahasa Arab. Pada masa-masa awal Islam, diskursus keilmuan Islam mencapai tingkat yang tinggi
sehingga mampu memberikan sumbangan besar pada perkembangan ilmu pengetahuan dunia di masamasa sesudahnya.
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Kini ironisnya, seperti diungkap Nanat Fatah Nasir (2007) ketika ilmu-ilmu sekular diperkenalkan
ke dunia Islam lewat imperialisme Barat, terjadilah dikotomi yang sangat ketat antara ilmu-ilmu agama
sebagaimana dikembangkan dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam pesantren di satu pihak, dan
ilmu-ilmu umum sekular sebagaimana diajarkan di sekolah-sekolah umum yang diprakarsai pemerintah
di pihak lain.
Menariknya, dalam satu setengah dasawarsa terakhir, nomenklatur kelembagaan Pendidikan Tinggi
Agama Islam Negeri (PTAIN) Indonesia diperkaya dengan istilah UIN, yang di dalamnya termasuk
perubahan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi UIN pada 2005. Dalam konteks ini, lebih dari
sekadar mandat dan pembangunan fisik hasil dukungan Islamic Development Bank (IDB) pada 2009-2016,
kehadiran UIN Bandung memungkinkan terjadinya “reintegrasi” di antara ilmu-ilmu yang bersumber dari
ayat-ayat Qur’aniyah pada satu pihak dengan ilmu-ilmu yang bersumber dari ayat-ayat kauniyah—yang
mencakup sains dan teknologi—pada pihak lain. Sudah terlalu lama terjadi dikotomi di antara kedua
bentuk ayat-ayat Ilahiyah ini.
Karena itu, baik secara epistimologis maupun realitas dan praksis kehidupan Islam dan umat
Muslimin, reintegrasi ilmu-ilmu Qur’aniyyah dan kauniyah merupakan suatu keharusan. Menunda
reintegrasi hanyalah melestarikan keterpinggiran dan kekalahan, sehingga pada gilirannya gagal
membangun atau merevitalisasi peradaban Islam bagi kemajuan kemanusiaan (Azra, 2015). Berbagai
disiplin ilmu itu (agama, sosial, humaniora, matematika dan kealaman) yang berkembang hingga kini
merupakan sumbangan abadi kaum muslimin bagi kesejahteraan umat manusia. Dalam kesempatan ini,
penulis mengetengahkan satu bidang tematik ilmu Filsafat Politik Islam.

B. Pembahasan
1. Filsafat Politik Islam
Sebelum lebih jauh merancang bidang ilmu Filsafat Politik Islam di UIN SGD Bandung, penulis ingin
menegaskan bahwa filsafat Islam sesungguhnya bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis. Tetapi tak dapat
dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat unsur asing terutama pemikiran Helenisme. Filsafat ini pada
mulanya, seperti yang dinyatakan Stanton, ditransfer oleh sarjana dari museum Athena ke museum
Alexandria. Selanjutnya, kalangan Kristen khususnya Nistorian dan Neoplatonisme mengadopsinya
kemudian menyebarkannya ke daerah-daerah Bizantium. Jadi, Islam menerima atau mewarisi filsafat
yang telah mengalami Helenisasi ini.
Tokoh filsafat pertama dalam Islam adalah Al-Kindi (796-873). Ia mencoba untuk mengkombinasikan
pemikiran Plato dan Aristoteles. Al-Kindi, menurut Stanton, menyumbangkan tiga konsep utama, yaitu
satu model ilmu filsafat, yang masih berkomunikasi dengan prinsip-prinsip dasar pemikiran Islam. Di
samping itu, ia memberi penilaian dan mengembangkan penggunaan pengetahuan yang didapat dari
kalangan luar Islam serta memadukannya dengan keilmuan Islam. Al-Kindi juga memformulasikan
metode filsafat Yunani ke dalam intelektualisme Islam dengan mendiskusikan penggunaan silogisme,
dialektika, dan pendekatan-pendekatan rasional lainnya untuk menambah pengetahuan.
Pada abad ketiga Hijriyah, sejarah menunjukkan pesatnya proses ilmu pengatahuan Islam dari Yunani.
Tokoh ilmuwan Islam memahami masalah dikotomi ilmu yang ada saat itu dan berusaha bukan saja untuk
mengislamkan ilmu asing tetapi juga melahirkan ilmu baru melalui penyelidikan. Karya Al-Ghazali, Tahafut
Al-Filasifah, merupakan satu contoh unggul tentang usaha integrasi ilmu pada zaman tersebut. Dalam
buku ini Al-Ghazali menonjolkan 20 ide yang asing dalam pandangan Islam, yang diambil oleh pemikir
Islam dari falsafah Yunani dan empat diantaranya bertentangan dengan aqidah Islam. Salah satunya ialah
bahwa alam ini kekal abadi selama-lamanya, tidak ada permulaan dan penghabisan.
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Sementara itu dalam bidang politik, hingga kini belum ditemukan karya filosof Yunani tentang
politik yang diterjemahkan langsung ke bahasa Arab. Bahkan penerjemahan Politics karya Aristoteles ke
bahasa Latin, menurut Myers, langsung diambil dari bahasa Yunani oleh William dari Moerbeke, 12601281, dan kemudian oleh Pierre de Paris dari bahasa Latin ke bahasa Perancis.
Kendatipun demikian, pengaruh ide-ide politik Yunani sulit untuk dikatakan tidak ada sama sekali.
Misalnya Ibnu Abi Rabi’ yang hidup pada abad ke-9 M, dalam bukunya Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik
yang dipersembahkannya kepada khalifah Al-Mu’tashim, menyatakan bahwa asal mula tumbuhnya kota
atau negara disebabkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan alaminya tanpa bantuan
orang lain sehingga mereka saling memerlukan. Hal ini memotivasi mereka untuk saling membantu dan
berkumpul serta menetap di suatu tempat. Ide itu tak ayal berasal dari Plato. Perbedaan utamanya, Plato
memandang bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup di luar masyarakat. Sedangkan
menurut Ibnu Abi Rabi’, Allah menciptakan manusia dengan watak yang cenderung berkumpul dan
bermasyarakat serta tidak mampu memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain.
Al-Farabi (257-339 H/870-950 M) punya pendapat lain. Pemikiran politik Al-Farabi nampak
jelas dalam karyanya berjudul, al-Siyasah al-Madaniyah dan al-Madinah al-Fadhilah. Dalam karyanya ini ia
menekankan perlunya membentuk Negara Utama (negara terbaik). Ia mengumpamakan negara terbaik
serupa dengan struktur tubuh manusia di mana hati (al-qalb) adalah ketua bagi seluruh anggota badan.
Anggota tubuh atau organ ini mempunyai fungsi masing-masing dan antara satu dengan lainnya saling
bekerjasama dengan hati yang diibaratkan sebagai kepala negara. Apabila badan berada dalam keadaan
sehat, maka seluruh anggota tadi dapat bekerja bersama-sama untuk mencapai kesempurnaan hidup.
Hubungan ketua (hati, al-qalb) dengan anggota-anggota lainnya berjalan secara otomatis (Idris Zakaria,
1996: 36)
Selanjutnya Al-Mawardi (364-450 H/975-1059 M), penulis ilmu politik terkemuka dengan karyanya
al-Ahkam al-Sulthaniyyah. Di buku klasik ini Al-Mawardi telah memperkenalkan teori kontrak sosial yang
baru dikenal di Barat pada abad ke-16 M. Melalui teori ini, Al-Mawardi mengemukakan bahwa apabila
seorang kepala negara tidak dapat melaksanakan tugasnyca, maka ia dapat diganti.
Secara bahasa politik Islam diambil dari kalimat sasa, yasusu, siyasatan adalah mengatur, mengendalikan,
mengurus atau membuat keputusan. Al-siyasah bisa berarti memimpin sesuatu dengan cara membawa
kemaslahatan. Jadi politik adalah pengendalian dan pengaturan dalam mencapai tujuan. Adapun secara
istilah politik menurut ibnu Taimiyah adalah berkaitan dengan pemegang kekuasaan, yang berkewajiban
menyampaikan amanat kepada yang berhak. Dan berhubungan dengan rakyat. Ibnu Aqil sebagaimana
dikutip Ibn al-Qayyim menyatakan: politik adalah segala perbuatan yang membawa manusia kepada
lebih dekat kepada kemaslahatan dari kemafsadatan, sekalipun rasul tidak menetapkannya dan (bahkan)
Allah SWT tidak menentukannya berkenaan dengan kekuasaan dan administrasi dalam masyarakat sipil
(Dzajuli, 2003: 27).
Sementara dalam Ensiklopedi “Al-Ulum As-Siyasah” dikatakan bahwa politik Islam adalah segala
aktifitas manusia yang berkaitan dengan penyelesaian berbagai konflik dan menciptakan keamanan bagi
masyarakat (Qardhawi, 2008: 19). Jadi politik Islam adalah keharusan menjalankan amanah bagi pemegang
kekuasaan/pemerintah, dalam mengatur/mengeluarkan kebijakan umum (public policies), mengendalikan
dan mengambil keputusan (decision making) untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan.
Adapun yang menjadi batasan obyek kajiannya, Politik Islam mencakup hubungan antara pemerintah/
penguasa dengan rakyatnya yang diatur melalui formulasi undang-undang (syari’ah). Pengaturan hubungan
sesama warga negara, juga warga negara dengan lembaga negara dan mekanisme hubungan sesama
lembaga Negara (Qardhawi, 2008: 29). Jadi politik Islam kajiannya seputar komunikasi antar sesama
lembaga pemerintah dan rakyat.
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Mengenai istilah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik dalam terminologi Al-Qur’an
diketahui dalam tiga istilah. Pertama, sulthan secara harfiyyah berarti “kekuatan dan paksaan” (Q.S. AnNisa’, 4: 90, QS Al-Hasyr, 59: 6, QS Al-Isra’ 17:33); Kedua, mulk secara harfiyyah berarti “keabsahan dan
kemampuan”; Ketiga, hukm yang berarti memberi kekang, dan mencegah seseorang dari yang diingininya
QS Al-Qalam,68: 36-38, dan 48. QS Al-Maidah, 5: 50, dan 95).
Berikutnya adalah konsep syura atau demokrasi. Pemikir politik Islam Indonesia Zainal Abidin Ahmad
(1955) melihat bahwa ajaran Islam tentang bernegara menganut paham demokrasi yang terangkum
dalam musyawarah seperti temaktub dalam QS al-Nisa: 58 dan perjalanan pemerintahan pada masa Nabi
Muhammad dan al-Khulafa al-Rasyidun. Yang menjadi persoalan adalah, apakah ada perbedaan antara
syura dengan demokrasi seperti yang dipraktikkan di Barat. Menurut Taufiq Asyawi (1997: 21), syura adalah
kebebasan mengeluarkan pendapat tetapi dibatasi oleh syariah dan hukum Allah. Sedangkan demokrasi
tidak berpegang pada dasar-dasar syariah. Oleh karena itu, ia melihat bahwa demokrasi adalah bentuk
syura versi barat. Karenanya ia berpendapat, bahwa syura bukan demokrasi. Dari sisi pembatasan, Zainal
Abidin Ahmad pun melihat bahwa syura tidak boleh melampaui hukum abadi, yaitu hukum-hukum qath’i.
Jadi, kebebasan yang diberikan Islam tidak secara mutlak sebagaimana yang berlaku pada demokrasi
itu sendiri. Sepertinya Zainal Abidin Ahmad ingin menyamakan demokrasi dengan syura dilihat dari
kebebasan melahirkan pendapat secara bersama-sama (Zulkarnain, 2006: 207).
Dalam kajian ini, Filsafat Politik Islam bisa masuk sebagai metoda, dengan cara mengintegrasikan
studi-studi keislaman dalam suatu world view yang multidimensional. Dalam buku, Filsafat Islam Sunah
Nabi Dalam Berpikir karya Musa Ay’arie (2012) disebutkan bahwa cara berpikir Islam yang dikonstruk dari
tradisi berpikir Nabi sendiri dalam menjawab berbagai kasus. Dalam sejarah kenabian, terlihat bahwa
para nabi dalam menjawab suatu masalah,tidak selamanya bergantung pada wahyu. Demikian juga yang
dialami nabi Muhammad Saw., terutama dalam tradisi berpikir beliau sebelum usia empat puluh tahun,
atau sebelum beliau menerima wahyu, sedangkan setelah usia empat puluh tahun itu berada dalam
konstruksi dialektik antara akal dan wahyu. Dijelaskan dalam Al-Qur’an 62:2 yang artinya sebagai berikut:
“Dia (Allah) yang mengutus di antara orang-orang ummi, seorang Rasul dari kalangan mereka, yang menjelaskan
kepada mereka ayat-ayatNya, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya
mereka sebelumnya adalah dalam kesesatan yang nyata”.
Karena itu, hikmah bisa diartikan sebagai pengetahuan yang mendalam, suatu kearifan yang diperoleh
dari balik pemahaman terhadap realitas, suatu wisdom yang lahir dari pemikiran seseorang yang mendalam
dalam perjalanan hidupnya. Dengan kata lain, maka hikmah sesungguhnya dapat diartikan sebagai
pengetahuan filsafat, yaitu pencapaian atas kebenaran melalui pemikiran radikal terhadap realitas. Dalam
konteks kerasulan yang tugasnya mengajarkan kitab dan hikmah, maka pengajaran tentang hikmah ini
bisa dipahami sebagai filsafat, karena seorang rasul dalam sejarahnya juga pengajar tentang hakikat
kehidupan dan makna hidup bagi manusia, yang sebenarnya menjadi inti dari flsafat.

2. Tantangan Akademik WMI
Secara jujur diakui, tidak mudah dalam keadaan sekarang memadukan ilmu pengetahuan agama dan umum
di perguruan tinggi. Tetapi, hal itu tidaklah mustahil, karena cara ini --pengintegrasian nilai agama, sejak
dari proses penemuan, pengembangan, pemanfaatan, dan hasilnya, dengan ilmu-- akan dapat menembus
kemandegan substansi ilmu ataupun kekacauan aplikasinya dan kegagalan pemanfaatannya. Kesadaran
bahwa nilai agama terangsang oleh proses industrialisasi dan modernisasi, telah membuka perhatian
kampus dan masyarakat kepada masalah bagaimana menyelamatkan ilmu dan teknologi dalam rangka
menyelamatkan manusia.
Kurangnya pengetahuan mahasiswa dan dosen tentang pandangan agama berkenaan dengan
disiplin ilmu, akan menyumbang kepada pembentukan kepribadian sebagai hasil pendidikan: yakni
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suatu kepribadian yang terefleksikan pada tingkah laku yang bertentangan dengan agama. Atas nama
profesionalisme (spesialisasi), tingkah laku mereka yang bertentangan dengan nilai agama akan menjadi
sukar diberantas. Akhirnya, kemerosotan akhlak dan moral berpangkal pada kaum terpelajar (intelektual)
dengan kurikulum kampus yang liberal dan serba boleh (permissive), materialistic hedonistic. Kampus
pendidikan yang melangsungkan proses marginalisasi nilai-nilai kehidupan humanis, harus segera kembali
merujuk ke gudang nilai agama.
Dalam konteks pendidikan di UIN, sesungguhnya dengan ini dapat dikatakan bahwa pendidikan
agama itu mencakup pendidikan umum. Pandangan dikotomis, yang selama ini mewarnai dunia ilmu
maupun kebudayaan umat Islam, sebenarnya justru bertentangan dengan petunjuk ajaran Islam sendiri.
Beranjak dari pola pikir yang integratif, yaitu menyatukan arti kehidupan dunia dan akhirat, maka
pendidikan umum pada hakikatnya adalah pendidikan agama juga. Sebab integrasi adalah pelarutan
bukan pencampuran, seperti dalam gambar berikut ini:

				

(Source: AM Saefuddin, 2010)

Pemisahan pendidikan, baik secara penuh dengan membentuk sistem perguruan tersendiri maupun
dalam bentuk pembagian porsi materi pendidikan agama dan umum dalam persentase tertentu,
sesungguhnya masih tetap mengandung pandangan yang dikotomis sifatnya. Perpaduan itu mestilah
terjadi sebagai proses pelarutan, dan bukan sekadar proses percampuran biasa (Saefuddin, 2010: 319).
Contoh pelarutan yang umum dijumpai adalah padatan yang dilarutkan dalam cairan, seperti garam atau
gula dilarutkan dalam air gelas. Akan berbeda hasilnya jika minyak yang dicampur dengan air dalam
sebuah gelas. Niscaya ia tidak akan larut dan hanyak sekadar bercampur.
Bila kita menggunakan wawasan nilai Islam, khususnva dalam kampus perguruan tinggi Islam seperti
di UIN Bandung ini, maka dengan perpaduan tersebut, pengetahuan Islam akan dapat dijelaskan dalam
gaya sekular. Maksudnya, pengetahuan Islam akan menjadi pengetahuan yang langsung berhubungan
dengan kehidupan manusia sehari-hari di dunia kini dan mendatang. Dan ilmu pengetahuan sekular
akan tidak lagi bebas nilai (value free); dengan kata lain, menjadi ilmu yang sarat nilai (value-committed);
dengan demikian, kampus perguruan tinggi dan seluruh isinya, baik software-nya (SDM, kurikulum)
maupun hardware-nya (gedung megah dan fasilitas), harus merefleksikan kehidupan nilai-nilai Islam dalam
kurikulum pendidikannya. Itulah kampus biru, dan sekali-kali bukan kampus kelabu, atau kampus bisu.
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C. PENUTUP
1.

Perpaduan ilmu agama dan umum (integratif) dalam bidang filsafat politik dan bidang lainnya menjadi
bersifat aktif, apabila disampaikan melalui pendidikan, karena pendidikan berfungsi melakukan
pengalaman tingkah laku melalui proses belajar-mengajar, latihan dan keteladanan, yang sesuai
dengan etika pendidikan agama.

2.

Lulusan dari hasil integrasi inilah yang akan memiliki wawasan nilai, yakni berilmu amaliah, karena
esensi memiliki ilmu pengetahuan adalah pengamalan. Dan lulusan ini memiliki juga wawasan
beramal ilmiah, karena amalnya berdasarkan ilmu.

3.

Masyarakat tengah berproses dalam peninjauan kembali terhadap nilai-nilai dan gaya hidup. Nilai
dan sikap baru akan mengganti nilai dan sikap lama, pandangan-pandangan yang berubah sejak
periode Yunani Kuno, Zaman Keemasan Islam, sampai periode “digital” model sekarang ini. Dalam
hal ini, kampus akan sangat bereaksi, beraksi, serta bersintesis dengan masyarakat.

4.

Revolusi mental yang digagas pemerintahan Jokowi-JK membawa harapan terhadap kesempatan
memperoleh pendidikan tinggi dan kesempatan kerja. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perubahan
kampus yang beranjak dari status elite, atau menara gading, ke massa. Yaitu kampus yang memiliki
karakter dan penampilan yang sesuai dengan keperluan dan tujuan hidup manusia.

5.

Perubahan sikap dan penampilan mahasiswa makin deras. Banyak di antara mereka berasal dari
lingkungan yang lebih longgar, atau laisser faire, dibandingkan dengan masa lalu; kurang bersedia
diasosiasasikan kepada pola yang ditetapkan kampus ataupun masyarakat.

6.

Kampus menjadi arena baru bagi ahli pikir, ilmuwan, atau sarjana (dalam berbagai disiplin ilmu),
dalam merumuskan arah dan laju perubahan sosial yang komprehensif, dan ditopang oleh kemajuan
sains, teknologi, dan ekonomi global.
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WAHYU MEMANDU ILMU DAN IMPLEMENTASINYA
UNTUK MENGGAPAI THE SECOND GOLDEN AGES
OF MUSLIM

M Subandi

A. PENDAHULUAN

Foto di atas memberikan contoh bagaimana aksiologi Islam dalam kehidupan dan gaya hidup. “Ikuti
sunnah Rasul bukan mengikuti trendy masyarakat.“1
Pemikiran Adanya Konsep Islamisasi terkesan ada perbedaan antara ilmu dan agama (Islam). Salah
satu alasan adanya gagasan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan adalah karena tidak adanya pengetahuan
yang bersifat netral, ilmu tidak berdiri/berkembang atas dasar bebas nilai. Ilmu Sosial sudah tidak lagi
bebas nilai akan tetapi sarat/penuh nilai. Pengetahuan dan ilmu yang ada didunia ini, termasuk dalam
dunia Islam, telah diwarnai corak budaya dan peradaban Barat. Ilmu pengetahuan bersumber dan telah
sarat dengan filsafat/pemikiran dari otak-otak orang Barat.

1

Gambar foto: sumber situs facebook Assosiasi Muslim Amerika Utara. (Diakses July, 2015)
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Mahmud Soliman (1985) memaparkan:”We have heard of traditional enmity between religion and science. In
my opinion this enmity is baseless as the two do not contradict each other. They are one unit and are like a two branched
river.they have the same source and flow into the same sea. Their functions and aims are the same.”
Fungsi dan tujuan yang telah diselewengkan itulah yang menjadi landasan adanya pemikiran dan
upaya Islamisasi Ilmu pengetahuan yang telah digagas oleh cedikiawan muslim dalam beberapa decade
terakhir. Lukman (2011) menyebutkan, membahas tentang Islamisasi ilmu pengetahuan tidak bisa
dilepaskan dengan keberadaan dua tokoh intelektual muslim dunia, yaitu Syed Naquib Al-Attas dan
Ismail Raji Al-Faruqi. Keduanya disebut-sebut sebagai penggagas konsepsi ini. Al-Attas mendirikan
International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) di Malaysia dan Al-Faruqi mendirikan
International Institute of Islamic Thought (IIIT) di Amerika Serikat.
Reformasi IAIN menjadi UIN diantaranya adalah untuk memungkinkan jajaran pendidikan di lingkup
Kementerian Agama memperkuat perkembangan sains yang berpersfektif Islam. Keterpurukan dalam
sains dan teknologi ini menyebabkan muslim lemah dalam berbagai hal duniawiyah. Penguatan sains
dan teknologi di lingkungan pendidikan Kemenang ini di harapkan akan menjadi cikal bakal tergapainya
masa kejayaan muslim kedua (the Second Golden Ages of Muslim) sebagaimana dinyatakan oleh Subandi
(2012c)2.

B. Pembahasan
1. Wahyu Memandu Ilmu
Paradigma keilmuan yang diusung di UIN Bandung terasa lebih santun dan lebih “dewasa”. Islamisasi
ilmu pengetahuan (Islamization of Knowledge) yang didengungkan secara internasional terasa berkonotasi
menyerang atau frontal. Buktinya banyak reaksi yang cukup memanaskan dari non-muslim dan kelompok
Islamofobia. Mereka menjawabnya dengan berbagai argument dan fakta ilimah versi mereka. Jika dibaca
oleh muslim argument mereka cukup menyakitkan.3 Wajar sekali karena muslim pun jika mendengar
istilah “kristenisasi”, akan bereaksi.
Oleh karena itu, istilah Wahyu Memandu Ilmu (Revelation Guide on Science) terasa lebih anggun dan
diperkirakan “mereka” tidak akan terusik, bahkan mungkin mereka akan melihat kita dengan prasangka
positif.
Wahyu Memandu Ilmu di UIN Bandung digagas oleh pimpinan UIN terdahulu maupun pimpinan
sekarang. Paradigma wahyu memandu ilmu ini dibahas dalam Konsorsium keilmuan UIN Bandung
yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Konsorsium {(Alm. Dr. Darun Setiadi (Allahummaghfirlahu
warhamhu)}. Konsorsium keilmuan UIN Bandung ini telah menghasilkan cukup banyak tulisan dan
gagasan4. Dari sekian tahun diskusi dan pembahasan paradigm wahyu memandu ilmu di UIN Bandung
dipahami oleh penulis (subjektif) bahwa pelaksanaan Islamisasi ilmu ada Cara Pragmatis da nada Cara
idealis.

By establishing UIN, it is in accordance with the concern of leaders of Islamic renaissance movement at the dawning of a new age with the
awakening of muslim ummah. We are realized that muslim world in these five centuries has been experiencing misery due to being backwards
in the field of science and technology (Some Notes of Islamic Education Development, p. 109 . International Journal of Asian Social Science,
2(7), 2012. ( http://www.aessweb.com/pdf-files/ijass-pp-1005-1011.pdf)
3
Tuduhan Yang Perlu Dipikirkan (sains) while it appears that the Qur’an can only “predict” current knowledge discoveries are very
rarely “predicted” by the Qur’an until after the discovery has been independently made. If the Quran contains scientific foreknowledge, why did
Muslims wait until science discovered those things to claim that the Quran contains them? I would like to point out that many science fiction
writers wrote about travel to the Moon and travel under the sea before technology made such feats possible. If we apply similar standards of logic
then we must also conclude that these science fiction writers were inspired by ….
4
Buku Research University. Konsep dan Model Kajian Keilmuan dalam Pengembangan UIN Sunan Gunung Djati. Bandung
terbit tahun 2006. Buku ini memuat tulisan para dosen UIN yang mengupas paradigma Wahyu Memandu Ilmu.
2
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2. Cara Pragmatis
Dilakukan Secara Pragmatis. Dalam memandu atau memadukan “ilmu umum” dengan wahyu dilakukan
secara pragmatis norma/teori atau dalil sains diverifikasi oleh wahyu (ayat). Dengan cara ini terasa
adanya “Ilmu Islami” dengan berbagai tingkat keterkaitan seperti yang diklasifikasi oleh Abdulmujib
(2012) sebagai berikut:
a.

Pola similarisasi, yaitu menyamakan begitu saja konsep-konsep sains dengan konsep-konsep yang
berasal dari Islam, padahal belum tentu sama.

b.

Pola paralelisasi, yaitu menganggap paralel konsep yang berasal dari Islam dengan konsep yang berasal
dari sains karena kemiripan konotasi, tanpa mengidentikkan keduanya.

c.

Pola komplementasi, yaitu antara Islam dan sains salingm mengisi, dan saling memperkuat, tetapi
tetap mempertahankan eksistensinya masing-masing.

d.

Pola komparasi, yaitu membandingkan konsep atau teori sains dengan Islam mengenai gejala-gejala
yang sama.

e.

Pola induktifikasi, yaitu asumsi-asumsi dasar dan teori-teori ilmiah yang didukung oleh temuantemuan empirik dilanjutkan pemikirannya secara teoritis-abstrak ke arah pemikiran metafisik atau
gaib, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip Islam.

f.

Pola verifikasi, yaitu mengungkapkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang menunjang dan membuktikan
kebenaran ajaran Islam.

Contoh:
a.

Ada keterkaitan atau relevan ilmu diverifikasi dengan ayat tertentu yang pas dilihat dari tafsir
mufassirin maupun tarjamah ayat 30 Surat Al-Ambiya tentang Pemisahan langit dan bumi dengan
bukti saintifik (teropong Hubbel) dan kehidupan/mahluk berawal dari air sesuai/relevan secara
sains.(Subandi & Hany, 2011)

b.

Konsep fotosintesis yang menghasilkan energy secara instant tersurat pada ayat 80 Surat Yasin.
“Naron” api dalam ilmu kimia adalah konsep oksigen. Oksigen adalah unsur pembangkit energy/
panas/api (Subandi, 2012a).5

c.

Genesis/pembentukan minyak bumi tersirat pada ayat 5 Surat Al-‘Ala: “kering kehitam-hitaman
adalah rumput alga yang mengandung minyak…, terbukti alga menghasilkan minyak bumi”. Alga
atau sebangsa lumut diyakini sebagai tumbuhan pertama di muka bumi (Subandi,2012b)
Terasa dipaksakan ilmu umum diverifikasi dengan ayat yang kurang relevan atau kurang pas: misal ;

a.

Konsepsi terciptanya listrik tersirat pada ayat Surat An-Nur ayat…”Allahu nurus samaawati wal
ardl…..”

b.

Pesawat terbang dengan mentafakuri burung seperti disiratkan pada ayat 19 surat al-Mulk. Seruan
Allah untuk memperhatikan gerakan sayap dapat memandu munusia memikirkan daya angkat
dan daya/kecepatan laju pesawat di udara?. Pesawat yang cepat tidak lagi memakai propeller yang
bergerak berputar seperti sayap burung, tetapi memakai mesin jet berkekuatan tinggi. Memang ada
relevansi menelaah organ burung dengan pesawat terbang. Tulang belulang burung berbeda dengan
tulang binatang yang tidak bisa terbang (kelinci-kambing), dengan ayam pun yang kemanpuan
terbangnya kecil berbeda. Tulang burung bersifat seperti perporator (berlubang di tengah) seperti

5
http://www.insikapub.com/Vol-01/No-01/10IJBAS%281%29%281%29.pdf {Actually, the formation of fire as stated in the verse
or energy (Sayed Quthb and Quresh Shihab) is clearer since the finding of the formulation in photosynthetic process. The equation is as follow
6
CO2 + 6 H2O _ C6H12O6 + 6 O2. In chlorophyll the extraordinary energy derived from green tree is the result of a extremely complex
process involving of many coordinated biochemical reactions. Shortly, photosynthesis is the process of synthesis of sugar (glucose) from carbon
dioxide (CO2) and water (H2O) in the presence of sunlight taking place in chlorophyll and gives out the waste product oxygen (O2)}
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pipa, sehingga meskipun kecil tetapi tidak mudah patah dan bobotnya ringan. Kontruksi ini yang
ditiru oleh pembuat pesawat terbang yang harus memiliki bobot yang rendah tetapi kuat menahan
tekanan yang besar.
Tidak relevan atau tidak ada ayat yang cocok. Untuk hal yang ini kita beralasan/berapologi belum
“diketemukan” atau ilmu belum mampu mengungkap. Dengan demikian cara pragmatis ini adalah:
a.

Mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya;

b.

Diadopsi dari teori-teori sains Barat;

c.

Dilegalisasi dengan al-nash (Islamisasi sains)

Metode fragmatis ini menghasilkan rumusan Sains Islami, dan sering terdengar terutama yang
bersumber dari golongan Islamophobia, bahwa sains Islami ini sebagai Pseudo-sains (ilmu semu/palsu)
dan tidak akurat.6 Cemoohan mereka memang berstandar dari keyakinan yang berbeda. Sains Islami yang
kita lakukan atas standar mentauhidkan Allah.
Bagi muslim bukti ilmiah yang ada dalam sains Islami adalah untuk atau dapat digunakan dalam
membuktikan kebesaran Allah. Sedangkan bagi golongan Islamofobia justru membuat panas karena
memang mereka sekuler, dan memang tabiat “walan tardlo….”
Oleh karena itu, muslim yang memakai cara Pragmatis ini harus lebih hati-hati dan lebih akurat lagi
dalam verifikasi dengan Islam (ayat Al-Qur’an dan Hadistnya), atau segera beralih ke cara Ideal.

3. Cara Idealis
Cara idealis dilakukan dengan cara menganalisis ayat atau hadits dengan sains untuk mengungkap makna
yang terkandung baik secara harfiah maupun tafsir mufasir.
Sebetulnya Cara ini yang akan “Ideal” bagi muslim. Jika dapat melakukan hal ini akan menjadi sains
Islam yang orisinil. Sayangnya sampai saat ini sulit menemukan ilmu yang diciptakan hasil reset muslim
atas ayat-ayat.
Cara ideal ini secara teoritis caranya adalah sebagai berikut:
a.

Berawal dari pemahaman ayat-ayat qawliyyah lalu dianalisis (metode deduktif)

b.

Digali dari khazanah Islam

c.

Pangkal studi dari studi Islam

d.

Dengan cara ini diperoleh Sains Islam.

Penggalian ilmu dari wahyu ini memerlukan kedalaman ilmu Islam, ilmu tafsir dan kemampuan
berimajinasi dalam kaidah sains. Al-Faruqi menyebutnya langkah operasional Islamisasi Ilmu7, masih
langka muslim yang paripurna penguasaan ilmu/sains sekaligus menguasai khazanah Islam.
Kebijakan Kementerian Agama mereformasi IAIN menjadi UIN adalah diantaranya untuk tujuan ini,
menghasilkan ilmuwan yang kaafah menguasai ilmu/Islam dan menguasai sains. Oleh karena itu, UIN
khususnya Fakultas-fakultas ilmu umum tidak boleh lupa akan tujuan ini. Ketua konsorsium keilmuan
dan Rektor memandu program studi agar taat azas dalam menyusun kurikulum dan silabus/konten
materi kuliah.8

6
It’s also interesting that (when the Qur’an is correct) discoveries are very rarely “predicted” by the Qur’an until after the discovery has
been independently made. One would imagine that a book so full of foreknowledge would be used to predict future discoveries, while it appears
that the Qur’an can only “predict” current knowledge. (Wikipedia 2011)
7
Kuasai khazanah Ilmu dan Kuasai khazanah Islam.
8
Prof. Tafsir dan Prof. Nanat Fatah Natsir, memberikan arahan paradigm wahyu memandu ilmu dan kisi kisi konten
keislaman dalam kurikulum dan silabus. Kemenag sudah menentukan sekitar 14 SKS konten wajib bagi program studi non
studi Islam untuk memperkuat ilmu/Islam.
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4. Pemikiran Masa Depan?
Mimpi penulis untuk contoh Islamisasi ilmu cara ideal ini sebagaimana dalam Hadist tentang pohon
pohon di surga. Diilustrasikan bagaimana pohon di syurga, seperti hadits berikut:
Hadits: Shahabat Ka’ab ra. Berkata, aku bertanya kepada Rasulullah tentang pohon-pohon di surga. Beliau
menjawab:”tidak pernah kering daun daunnya tidak pernah berguguran, dan tidak pernah busuk buahnya.
Pohon yang paling besar adalah pohon Thuba yang akarnya terbuat dari intan, batangnya dari yakut…
Shahabat ‘Ali ra. Berkata pohon di surga itu….akarnya di atas dan cabang cabangnya di bumi, buah buahnya
dekat…(ayat 23-24 Surat Al-Haqqah)
“Buah buahnya dekat. Makan dan minumlah dengan sedap…”

Keadaan pohon buah di surga ini seyogianya menjadi “Proyek Ummat” untuk direalisasi di dunia.
Secara ilustrasi ilmiah pohon surga ini dapat diduplikasi/direplikasi di dunia dengan teoritis ilmiah
sebagai berikut:
a.

Daun tidak pernah kering atau gugur, tidak busuh buahnya. Kondisi fisiologis tanaman diatur
oleh keseimbangan hormone tumbuh (auxin, sitokinin, asam absisat). Masa/periode tua/gugur/
senesen terjadi karena kondisi hormone asam absisat. Pengaturan proporsi hormon sangat mungkin
dilakukan secara teknis sains dan banyak dilaksanakan di laboratorium karena hormone sintetis
dapat diproduksi.

b.

Akar di atas artinya rekayasa vertikultur-Aerokultur. Teknik ini sekarang terus dikembangkan. Media
tumbuh akar di posisi atas dapat dikondisikan dengan Nano teknologi, sehingga massa media dapat
diminimalisir volumenya dengan kemujaraban/efikasi yang lebih tinggi.

c.

Cabang atau daun tumbuh ke arah bawah. Secara teoritis dapat direkayasa sehingga tumbuh pucuk
atau cabang bukan ke atas tapi ke bawah. Pohon tumbuh ke atas karena hormon tumbuh auxin yang
mengatur perkembangan pucuk dan titik tumbuh selalu mengejar ke arah datangnya sinar matahari
(heliotrop/fototrop). Supaya tumbuh ke bawah, harus dibuat replica matahari berada di bawah/di
lantai/tanah. Yang diperlukan dari matahari adalah sinarnya, panjang gelombang sinar menentukan
warna cahaya (Ungu-Merah-Biru-Hijau-Kuning).
Perpaduan nuansa panjang gelombang yang diperlukan oleh tumbuhan dapat direkayasa oleh ahli
fisika atau ahli teknik elektro. Perlu dikaji bersama oleh tim ahli biologi/pertanian dan ahli fisika
dan teknik elektro. Dengan demikian batang tumbuh ke bawah adalah sesuatu yang mungkin secara
sains.

d.

Buahnya dekat. Penduduk surga tidak perlu pergi ke luar atau ke kebun yang jauh untuk memetik
buah dari dahan pohon. Hal ini juga mungkin terjadi di dunia dengan rekayasa mobilisasi media
yang terhubung dengan system sinyal. Teknologi robot memungkinkan pohon datang mendekat ke
orang yang menginginkan buahnya dengan sistem kontrol.

Ilustrasi ini mirip dengan komik fiksi Harry Potter. Memang orang Barat berimaginasi secara logis
saintik yang disebut scientific fiction. Science fiction ini lebih positif dari pada mystic fiction dalam cerita
silat yang berkembang di negeri kita.
Penulis berpendapat, Muslim harus berani berimajinasi untuk suatu kondisi yang akan datang yang
dekat (near future) atau yang masih lama (long and far future) yang “sekarang belum mungkin”. Teknokrat
Muslim jangan hanya mengerjakan yang sudah ril (yang sudah terlihat dan mudah dibaca) yang nota
bene hanya “meniru atau paling hebatnya memodifikasi”.
Pantas innovasi datangnya dari Barat karena masyarakatnya terlatih memikirkan masa datang
(visioner). Apa salahnya jika kita Muslim pun memulai dengan cara ini, meramaikan pemikiran
kemasadepanan. Berpikir-Berimajinasi yang jauh ke depan sampai di balik yang paling ujung. Di balik
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atau setelah ujung itu masih ada sesuatu. Jika “sesuatu” itu tertangkap dan terpikirkan, maka diperoleh
innovasi yang orisinil.
Jika hal ini sudah memasyarakat maka pertanda adanya awal dari inovasi. Kebanyakan muslim
membaca ayat Al-Qur’an, masih seperti penulis, yaitu tidak mengerti, kosong seolah-olah tidak bermakna,
karena ketidaktahuan tafsir apalagi tarjamahnya. Khazanah Islam belum diketahui. Padahal setiap ayat
pasti ada makna untuk kehidupan baik hal yang moril maupun yang material (sains fisik).

5. Metode Back-Casting
Dalam Studi futuristic dikenal “Innovation is creativity, not all creativity is innovation”.
Teknik melahirkan inovasi dikenal konsep Backcasting, yaitu “Making the theoretical future To Present
Action, and making a vission in the future to the present program”.9
Perencana (Planner) dapat membuat perencanaa kondisi masa datang yang diinginkan dengan teknik
Backcasting untuk 50 tahun-100 tahun-200 tahun- dan seterusnya yang akan datang. Perencanaan dibuat
“ditarik mundur”, missal diinginkan “Pohon Surga” pada tahun 2066 (50 tahun mendatang). Dibuat
target-target antara secara mundur sampai target yang harus dicapai pada tahun ini.
Dibuat jadwal mundur untuk proyek 50 tahun:
è 10 th yad. (2026) Dikuasai teknik pembuatan media tumbuh yang efisien dengan Nano Teknologi
(volume kecil dengan nutrisi tinggi & tahan lama) sehingga efektif ditempatkan di posisi atau (atap/
menara).
è 20 th yad (2036) Dikuasai teknik diteksi dan fisiologi semua hormone tumbuh. Sehingga petani
mudah mengetahui status hormone tanaman.
è 30 th yad (2046) Dikuasai rekayasa sinar matahari, mereplika matahari dengan teknisi fisika/teknik
elektro mampu membuat replica matahari di lantai/tanah dengan harga murah dan aman.
è 40 th yad (2056) Dikuasai rekayasa media yang mobil dengan system sinyal elektronis (teknik robot)
sehingga kumpulan tanaman dan media dapat ditranslokasi ke lokasi yang diinginkan.
è 50 th yad (2066) Improvisasi berbagai perangkat: bangunan kebun, system replica energy matahari,
dan system mobilitas dan translokasi media. Masyarakat petani mahir merekayasa dengan bantuan
ahli (tim penyuluh) jika perlu.
Pekerjaan yang harus diselesaikan tahun-tahun sekarang adalah menguasai Nano teknologi yang
praktis, efektif dan murah. Saat ini laboratoriun Nano teknologi masih sangat mahal.
Ziauddin Sardar (2011), menyebutkan “Think the future Is largely about thinking the unthinkable. Only
when we dare to think the unthinkable. The hope to shape viable and desirable futures….. Come to reality”.
Dalam 2 bulan ini sebuah perusahaan innovasi di Amerika menyelenggarakan sayembara
(competition) menulis essay Scientific Fiction tentang sustainable environment. Mereka meminta peserta
mengarang fiksi yang logis saintifik. Mereka berlomba berimajinasi “bermimpi” dengan logis. Juga ada
organisasi muslim yang menyelenggarakan kompetisi menulis cerita pendek yang bersifat semi fiksi/
sains fiksi. Seperti berikut:
1.

Kompetisi Menulis sains fiksi telah menjadi wahana untuk menampung tulisan sain fiction yang
mungkin dapat direalisasi segera. Islam Science Fiction (2016) menentukan hal hal: Short stories in
almost any variant of Science Fiction (space opera, time-travel, apocalyptic, reimaging classic themes,

9
Pada tahun 2012, penulis mendapat partial fellowship dari Komisi Saintek (COMSTECH) Organisasi Konferensi Islam
(OKI atau OIC) untuk mengikuti workshop Foresight for Innovation di Islamabad, Pakistan. Pelatihan membuat perencanaan
innovasi. Berbagai teori futuristic dilatihkan oleh expert dari Amerika dan Autralia selama 1 minggu.
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techno-thrillers, bio-punk, science mystery, alternate history, steampunk, utopian, dystopian etc) is
encouraged.
2.

Sapiensplurum sebuah organisasi (2016) menulis mengadakan sayembara menulis tentang lingkungan
dengan ketentuan sebagai berikut: Story quality:
Is it readable?  Do we care what happens?  Is there suspense?
-Understanding of the problem: does the solution demonstrate awareness of the interaction of our aspirations,
our better and worser angels with our technologies and cycles of creation and destruction within the systems and
networks of life?
-Inspiration: could this inspire scientists, social scientists, politicians, engineers, or activists to become protagonists
in the fight against climate change through its surprising simplicity, affordability, effectiveness, achievability,
attractiveness

Untung sekarang sudah ada organisasi Muslim yang melakukan hal ini, meskipun penulis melihat
masih dengan tujuan yang kurang tepat jika dilihat dari sasaran yang diminta dalam kompetisis ini.
Kompetisi yang diselenggarakan oleh Muslim itu masih pada hal-hal yang sastra/sejarah, belum kepada
sainteknologi yang sedang kita berada ketinggalan.
Konpetisi menulis ini menampung banyak tulisan sain fiksi yang mungkin saja ada yang sangat
prospektif untuk awal dari suatu innovasi. Kompetisi yang diselenggarakan oleh organisasi Islam tampak
Islami meskipun belum secanggih yang diselenggarakan oleh orang sekuler.
Tampaknya UIN pun dapat memulai melalui kompetisi semacam ini sebagai wahana “Science-Fiction
Brain Storming”

6. Islamisasi Ilmu Al-Faruqi
Dari tulisan ini dikutip 12 langkah Operasional al-Faruqi dalam Islamisasi Ilmu Islam sebagai berikut:
1.

Penguasaan disiplin ilmu modern.

2.

Survai disiplin ilmu pengetahuan.

3.

Penguasaan khazanah Islam.

4.

Penguasaan khazanah ilmiah Islami.

5.

Penemuan relevansi Islam terhadap ilmu pengetahuan.

6.

Penilaian kritis terhadap disiplin ilmu modern.

7.

Penilaian kritis terhadap khazanah Islam.

8.

Survai permasalahan umat Islam.

9.

Survai permasalahan umat manusia.

10. Analisis kreatif dan sintesis.
11. Penuangan disiplin ilmu ke dalam kerangka Islam.
12. Penyebarluasan ilmu-ilmu yang telah diislamisasikan.
Langkah operasional ini akan menghasilkan sains Islam.
Konsep ilmu pengetahuan dan dimensi Islam ini menjadi pondasi dasar bagi kita dalam melihat dan
terjadinya Islamisasi ilmu pengetahuan.
Secara garis besar ketika melihat perkembangan ilmu pengetahuan pada waktu ini, perkembangan
ilmu pengetahuan ini semakin sekuler dari nilai-nilai agama khususnya agama Islam. Seakan-akan ada
tembok raksasa yang menghalangi atau membatasi antara ilmu pengetahuan yang ada di Barat dengan
nilai-nilai Islam. Islam dikonsepsikan sebagai agama yang konservatif atau kolot. Dikarenakan Islam telah
mengembalikannya secara normatif yakni pada kebenaran wahyu. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas
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apa konsep atau sifat dari ilmu pengetahuan itu sendiri dan dimensi Islam itu sendiri dalam menilai
kebenaran dan sumbangsih terhadap Islamisasi ilmu10 pengetahuan.
Al-Attas, salah seorang cendekiawan muslim, mengatakan bahwa pengetahuan Barat telah membawa
pada keadaan yang anomi dan skeptis. Peradaban Barat melihat keadaan anomi dan skeptis ini sebagai
suatu sarana epistemologis yang utama dalam menemukan sebuah kebenaran. Pada dasarnya Islam juga
mempunyai kontribusi yang sangat penting pada peradaban Barat pada ranah pengetahuan dan menanam
cara berfikir positifis, walaupun kita tahu bahwa sekarang ilmu pengetahuan banyak di lahirkan oleh
pemikir Barat. Tepatnya para filosof mulai zaman Yunani Klasik hingga sampai yang modern. Namun diakui
atau tidak, peran cendekiawan muslim sangatlah penting dalam intervensi dan pengaruh perkembangan
ilmu pengetahuan sebagaimana diakui oleh Obama (2009):
“It was Islam that carried the light of learning through so many centuries, paving the way for Europe’s Renaissance
and Enlightenment. It was innovation in Muslim communities that developed the order of algebra; our magnetic
compass and tools of navigation; our mastery of pens and printing; our understanding of how disease spreads and
how it can be healed.”

Barat mengambil alih pengetahuan dan ilmu tersebut dari dunia Islam. Pengetahuan dan semangat
rasional serta semangat ilmiah tersebut dibentuk dan dikemas kembali untuk disesuaikan dengan
kebudayaan Barat sehingga lebur dan terpadu dalam suatu dualisme menurut pandangan hidup dan
nilai-nilai kebudayaan serta peradaban Barat.
Menurut al-Attas, dualisme tidak mungkin diselaraskan karena terbentuk dari ide-ide, nilai-nilai,
kebudayaan, keyakinan, filsafat, agama, doktrin, dan teologi yang bertentangan. Nilai kebenaran dan
realitas pada dunia Barat tidaklah mengacu pada kebenaran yang melalui proses keyakinan. Dalam hal
ini ada dogma agama yang berupa isi kitab suci seperti halnya Al-Qur’an dan Hadist, melainkan menilai
kebenaran tersebut melalui budaya yang berdasarkan atas pemikiran filsafat yang berupa spekulasispekulasi belaka.
Ismail Raji Al-Faruqi yang mengatakan bahwa umat Islam saat ini berada dalam keadaan yang lemah.
Kaum muslim dianggapnya berada dalam kondisi degradasi baik dalam ilmu pengetahuan maupun
lainnya. Dengan kondisi yang demikian ini menyebabkan kebodohan dikalangan kaum muslim itu sendiri.
Sebab berbagai pandangan dari Barat, diterima umat Islam tanpa dibarengi dengan adanya filter dalam
menyaring mana kebudayaaan dan ilmu pengetahuan yang bisa kita ambil sebagai sintesa kebenaran.
Itulah salah satu diperlukannya upaya Islamisasi ilmu dan dimensi Islami.
“Al-Faruqi menganalisis kegagalan Bangsa bangsa non barat dalam mengejar ketinggalan adalah karena
pencangkokan yang dilakukan oleh bangsa timur di barat gagal. Sarana dan prasarana pendidikan yang
dibangun juga meniru seperti di Barat, serta SDM-nya pun didikan Barat/disekolahkan di Barat belum
menghasilkan tujuan yang harapkan’. Gedung kuliahnya sama, laboratoriumnya sama, cara memakainya
pun dilatihkan oleh expert Barat yang sama tetapi kenapa tetapsaja kita tidak mampu meniru kehebatan
mereka.”

Hillel Opek (2016) menyebutkan sebab sebab kenapa penemuan ilmu gagal di dunia Islam. Dia
menjelaskan: “a persuasive argument for why modern science emerged in the West and not in Islamic (or Chinese)
civilization: The rise of modern science is the result of the development of a civilizationally based culture that was uniquely
humanistic in the sense that it tolerated, indeed, protected and promoted those heretical and innovative ideas that ran
counter to accepted religious and theological teaching. Conversely, one might say that critical elements of the scientific
worldview were surreptitiously encoded in the religious and legal presuppositions of the European West.”
Bahkan Hillel Opek (2016) menuduh: “In other words, Islamic civilization did not have a culture hospitable
to the advancement of science, while medieval Europe did.”
Artikel Islamisasi ilmu diposting pada http://depoknegeriku.blogspot.com. Website Penulis sejak 2015. Blog tentang
pendidikan dan kreasi masyarakat berisi artikel ilmiah dikemas secara semipopuler. Situs ini mendapat pengunjung yang cukup
banyak setiap harinya (pada hari hari ini sekitar 500 pengunjung per hari) meskipun umur tayangnya masih relative baru.
10
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Masyarakat Muslim Sejahtera Dengan Etos Kerja
Bagi mereka yang pernah tinggal atau memperhatikan kehidupan di Negara barat yang maju
(duniawiyah) akan dapat memberikan spekulasi analisis kenapa masyarakat muslim mayoritasnya
terkebelakang. Kehidupan di masyarakat muslim sekarang kontras dengan keadaan di abad pertengahan
ketika dunia Islam memimpin dunia.
Keba Moto (2010)11 yang diundang bicara di seminar UIN Jkt berkata:
“Seandainya ilmuwan di negara negara maju berhenti berinovasi dan ilmuwan di Indonesia berlari
mengejar ketertinggalannya, dalam 200 tahun ilmuwan Indonesia tidak akan manpu mengejar” Penulis
menjadi penasaran dengan pernyataan ini. Penulis ingat Beberapa poin yang dipaparkan doktor fisika
lulusan Jerman ini adalah:
a.

Pendidikan di Indonesia12 salah arah: seperti:
Kita terbius dengan raihan segelintir mahasiswa/pelajar kita yang meraih juara di event
Olimpiade-olimpiade. Prestasi itu hanyalah prestasi segelintir kecil mhs/pelajar kita. dan itu tidak
merepresentasikan keadaan sebenarnya kondisi intelek mhs/pelajar kita umumnya. {silahkan
amati siapa dan dari golongan mana mhs/pel yang berprestasi itu? (penulis)}. Pemerintah/
jajaran pendidikan menyiapkan dana yang besar dan pengajarnya menjadi sibuk menyiapkan dan
mengarahkan agar anak didiknya (yang segelintir itu) berjaya di olimpiade, dan (hampir) melupakan
dana & perhatian untuk (mayoritas) anak didik yang harus diarahkan ke bakatnya yang riil.
Selanjutnya Dr Keba Moto menjelaskan, umumnya orang Indonesia inteleknya kurang. Sebenarnya
yang berbakat sebagai intelek pemikir inovasi-meneruskan pendidikan ke jenjang akademik (S1,
S2, apalagi S3) hanyalah sedikit. Sebenarnya mereka kurang cocok melaju ke pendidikan akademik
tersebut. Sebenarnya mereka cocok ke jenjang kejuruan (vokasional), sebenarnya kebanyakan orang
Indonesia kurang berbakat ke ranah akademik, beda kondisinya dengan umumnya rakyat Jerman.
Hanya sistem pendidikan Indonesia lah yang membuat mereka melaju ke S1,S2, dan S3. Lulusan itu,
yang katanya sebagai “Pemikir akademik, konseptor-innonavator. Jika mereka benar sebagai pemikirinovator, mana buktinya? Innovasi apa yang sudah dihadirkan untuk bagi bangsa ini?

b.

Salah arah kebijakan pembangunan,
Indonesia pernah dibawa ke “High Tech” minded, meniru negara negara yang sudah maju, sampai
didirikan Industri Pesawat Terbang. Materi dan metode pendidikan pun demikian tidak mencermintan
kondisi sarana pendidikan dan potensi orang Indonesia yang riil/ada. Terbukti industri high tech
tersebut tidak tercapai. Keba Moto menulis puisi:
Maksud hati Mengkonsumsi Keju,
Singkong yang ada dibuang jauh,
Keju tidak didapat singkong pun tidak ada

Terbukti di akhir tahun 1990an terdengar kekurangan makan di berbagai daerah Indonesia.
Pengamatan penulis sebagai pengajar di sekolah pertanian cukup merasakan mindset orang-orang
Indonesia pada tahun 1980an berubah dari tahun sebelumnya. Dulu jika anak sekolah ditanya mau
jadi apa? Mereka menjawab (kebanyakannya) Ingin menjadi “Insinyur Pertanian”, dan pemerintahpun
berpihak demikian, Presiden sering berkunjung dan melakukan aktivitas di pedesaan.

11
Keba Moto (doctor fisika lulusan dari universitas di Jerman),seorang dosen di Departemen Fisika UI Jakarta dalam
paparannya pada seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Jakarta pada beberapa
tahun yang lalu (2010?)
12
Artikel ini diposting pada blog penulis: http://depoknegeriku.blogspot.com/2016/04/koreksi-untuk-pendidikanindonesia.html
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Acara siaran pedesaan di TV dan Radio sangat gencar. Hasilnya pada tahun 1984 Indonesia Surplus
produksi padi (swasembada). Makanan/pangan berlimpah, termasuk daging ayam menjadi terjangkau
oleh masyarakat umumnya. Jika anak Indonesia sekarang ditanya mau jadi apa? tidak lagi menjawab
“Petanian”, pasti jawabnya ingin menjadi sarjana yang lain. Mulai akhir tahun 1980a keberfihakan
pemerintah juga terasa sangat kurang kepada dunia pedesaan/pertanian.
Keba Moto, menjelaskan Jepang pada saat bangkit dari kehancuran dan kekalahan perang Dunia ke
II dan hancur mental bangsanya dan dua kotanya di bom atom. Kebangkitan jepang (Restorasi Meizi)
diawali bukan dengan cara menata pendidikan akademik, tetapi mendirikan sekolah kejuruan (vokasional)
dengan penanaman etos kerja, sehingga pembangunan jepang dimotori oleh ahli-ahli praktisi yang disiplin
waktu, bukan oleh ahli ahli teoritis akademik. Hanya sedikit orang Jepang yang dibolehkan melaju ke
jenjang pendidikan akademik S1, S2, S3 dengan melalui persyaratan intelektual yang ketat.
Melihat etos kerja dan kondisi karakter bangsa Indonesia dibandingkan dengan di Jerman dan Jepang
inilah yang membuat Keba Moto menyatakan 200 tahun tidak cukup untuk mengejar ketertinggalan.

7. Innovasi melalui Disiplin dan Etos Kerja
Indonesia dibanjiri produk industri hi-tech sampai produk tradisional/pertanian. Akademisi Hi-tech
kita hanyalah menjadi corong “Marketing Agent/sales” produk negara lain. Mereka menggelar seminarseminar, mempertunjukkan kegunaan dan manfaat Hi-tech. Tidak disadari mereka itu hanyalah sedang
menjadi “Sales” promosi produk Hi-tech orang/Negara lain, karena seminarnya hanya membicarakan
pentingnya Hi-Tech dan cara mengoperasikannya. Sangat sering terdengar “pentingnya penguasaan IT
dalam bekerja; Tidak boleh gagap IT”. Akan tetapi, jarang sekali terdengar “Mari membuat/memproduksi
alat IT”. Teman penulis pun, dosen dan mahasiswanya baru bisa mendemokan dan mempraktekkan/
melatih pemuda di beberapa desa untuk “Merakit alat elektronik”. Belum dapat membuat chip-chip,
komponen semi conductor.
Pada tahun 1997 Malaysia sudah memiliki Cyberjaya, kawasan industry yang dirancang akan menjadi
seperti silicon valley di Amerika. Lembah-Silicon13 tempat pusat trafik teknologi informatika. Jangankan
oleh negara maju di Eropa dan Amerika, oleh adik kita pun (Malaysia) kita agak tertinggal. Tidak heran
jika pidato Obama di Universitas Cairo menyebutkan:
“Countries like Japan and South Korea grew their economies enormously while maintaining distinct cultures. The same
is true for the astonishing progress within Muslim-majority countries from Kuala Lumpur to Dubai. In ancient times
and in our times, Muslim communities have been at the forefront of innovation and education….”

Kita iri dan marah kepada Obama yang menentukan batas Timur muslim adalah Malaysia (Kuala
Lumpur), padahal kita “muslim” punya kota Meroke di sebelah Timur Indonesia (di pulau Irian) dan
Morocco di sebelah Barat (di Afrika Barat).
Kenapa Indonesia tidak disebut-sebut oleh Obama dalam pidatonya? Kita harus introspeksi kenapa
Barat lebih mengenal Malaysia daripada Indonesia. Demikian juga kenapa IIUM (International Islamic
University) berada di Malaysia, dan kenapa OKI (Organisasi Konferensi Islam) mendirikan Komisi sains
dan technologi-nya di Islamabad (Pakistan).
Kebikajan pemerintah Jepang dalam restorasi (Meizi restoration) adalah mendahulukan membangun
etos kerja bukan “akademik”
Etos kerja yang ditanamkan oleh Jepang dalam kebangkitan Restorasi kepada bangsanya/rakyatnya
sulit ditiru oleh kita. Seyogianya etos kerja ini ditanamkan sejak di saat pendidikan. Akan tetapi kebanyakan
jajaran pendidik kita yang justru memberikan contoh yang tidak menunjang.
13
The planned town, which officially opened in 1997, is now trying to remodel itself as a testbed for smart city innovation
(Nicole Kobie, 2016).
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Pada lembaga pendidikan non Kemendikbud (dahulu) ada yang mewajibkan apel pagi seluruh
pegawai harus ikut apel sebelum pk. 7 (pk. 6.45). Hanya 10-15 menit apel dipimpin oleh unsur pimpinan.
Sebelum pulang pk 13.45 apel pulang (6 hari kerja). Di lembaga pendidikan tersebut Pegawai yang pagi
pagi tertinggal apel tidak bisa masuk barisan. Jangankan tidak masuk kerja, Pegawai yang tertinggal apel
saja sudah merasa salah dan merasa malu oleh rekan dan apalagi oleh atasan.
Pagi pagi setelah apel dosen yang tidak terjadwal ke kelas melakukan pekerjaan tambahan (sebagai
wadek, Kepala laboratorium/perpustakaan/studio/greenhouse/kebun praktek, dll.) Dosen yang tidak
mendapat tugas tambahan melakukan apa saja di meja kerjanya (hadir pagi meskipun tidak ada jadwal ke
kelas). Itu etos kerja dosen di perguruan tinggi non- kemendiknas/non-Kemenang, cara kerja itu dilihat
oleh mahasiswa dan mahasiswa pun mudah mendapatkan pelayanan karena dosen ada hadir sejak pagi.
Karakter mahasiswa dan lulusan terlatih di kampus dengan melihat karakter civitas akademika di kampus.
Pada pertengahan tahun 1980an itu sudah mulai ada bantuan tenaga dosen (DPK) dari lingkup
Kemendikbud. Mulailah banyak dosen Kemendiknas. Ternyata cara hadir kerjanya berbeda, mereka tidak
hadir apel pagi demikian juga apel siang, mereka hanya datang pada saat ada jadwal masuk tugas kuliah.
Mereka berkilah, tugas kami mengajar., dan untuk mengajar yang baik “katanya” kami harus baca buku,
membuat persiapan mengajar dll. yang dapat/harus dikerjakan di luar kampus/Kantor. Meskipun di Sk
nya DPK penuh di PT itu. Mereka menambahkan di PT negeri tempat kamu kuliah dulu pun demikian
cara kerjanya. Mulailah dosen2 dari PT itu, yang tidak mendapat tugas tambahan, terpengaruh meniru
dosen DPK tersebut.
Melihat kondisi ini, siapa yang salah, salah sistem yang sedang di pakai, “Bagaimana akan menghasilkan
produk lulusan yang memiliki etos kerja yang bersemangat sejak pagi, jika jajaran pendidiknya begini, yaitu
datang hanya pada saat ada jadwal ke kelas. sedang jika tidak ada jadwal berkilah melakukan “persiapan
tri dharma” di luar kampus, Apa benar... wallahu ‘alam.
Bersemangat/bekerja di waktu pagi itu mendapat pujian dari berbagai kultur. Orang Inggris
bilang ‘Good beginning is a half done = awal yang baik adalah setengan kesuksesan”. Ulama (nilai Islami)
menyebutkan “ shobahul naum.....fakru” Tidur pagi hari hari itu mendatangkan kefakiran, atau …”Naumu
shibhati yafna’u rizqa”. Tidur setelah shalat shubuh mencegah rizki.
Itu kondisi sebelum di jajaran pendidikan berubah seperti sekarang ini. Sejak dicanangkannya
sertifikasi dengan sistem LKD-BKD nya, dan apalagi dengan wajib finger printnya terjawab sudah kritik
saya. Tentu bukan karena saya mengutarakan hal itu di penataran/latihan para guru yang diselenggarakan
suatu Fakultas di PT ini. Akan tetapi mungkin masukan dari Universitas Indonesia atau dari Dr. Keba
Moto yang berada di UI yang bicara di Kemdikbud, sehingga cara kerja di Jajaran Pendidikan berubah.
Apel pagi yang diselenggrakan dulu, sekarang di Jajaran Pendidikan ada “Finger print”, tujuan nya
sama yaitu menghadirkan pegawai sejak pagi, bukan semata melegalkan ...Uang Makan”.

8. Apa yang Tujuan Dengan Wahyu Memandu Ilmu
Ultimate goal-nya adalah the Second Golden Ages yang mungkin terjadi bukan di Kawasan Timur Tengah lagi
atau di Asia Selatan dan juga agak sulit terpikir jika terjadi di Afrika. Peluang kawasan Asia Tenggara
menjadi wilayah inti (nucleus) Masa Keemasan Islam Kedua cukup beralasan, terutama didukung oleh
konsentrasi penduduk muslim di kawasan ini.
Paradigma Wahyu memandu ilmu bukan hanya wahyu untuk ilmu, dan kemudian ilmu untuk
ilmu secara teoritis untuk kepuasan batin semata. Akan tetapi, WMI adalah untuk kepuasan lahir batin
dan menjadi Rahmatan li al-Alamin maju sains dan teknologi. Artinya diaplikasikan dalam kehidupan.
Pemahaman dari ilmu harus teraplikasi dalam realitas nyata kehidupan yang lebih sejahtera lahir batin
atas dasar Tauhid pada Allah, bukan kesejahteraan dunia yang ada sekarang di dunia barat atau Asia
Utara (Cina, Korea dan Jepang) yang didasarkan faham sekuler.
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Oleh karena itu pemahaman WMI harus meliputi pembinaan karakter etos kerja yang sudah terbukti
melahirkan kemajuan sains-teknologi dan innovasi sarana kehidupan di Negara-negara Utara (Eropa,
Amerika Utara, Jepang).
Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pembentukan dan pembinaan ummat: Mulai dari sivitas
academika di kampus kampus sampai berimbas ke Masyarakat. Sebagaimana kata mutiara: Laa yakunu
aliman ‘alima, hatta yadlharu atsaru ilmuha fii kaumih”.
Pembinaan Sivitas Akademika dan ummat meliputi:
Membina Sivitas Akademik:
1. Personalia
2. Akademik
3. Lingkungan
Asimilasi Dosen Non Lulusan UIN/IAIN:
1. Bahasa Arab: Dasar-Lanjut
2. Ulumul Quran/Tafsir
3. Ulumul Hadits
Upgrading Islam (Ibadah):
1. Staf Adm non lulusan UIN/IAIN
2. Staf non Organik
Penyelarasan Administrasi:
1. Kurikulum: Muatan/Subject matter/Silabus.
2. Aplikasi wmi pada mata kuliah.
3. Extra Kurikuler Aktivitas
Conditioning WMI di Kampus:
1. Sanitasi-Kebersihan
2. Ketertiban Perilaku: Pergaulan
3. Penegakan WMI pada momen khusus: saat ramadan-jumatan-waktu shalat.
(Dibuat kisi kisi aturan-sosialisasi-ajakan-slogan-banner).
Pembinaan Ummat:
Sosialisasi –Dakwah hasil kajian dan inovasi dari tim WMI untuk Masyarakat Umum.

9. Dana Infak, Alokasi Budget, Harga Emas, Insentif
WMI harus dijadikan projek abadi sebagai program rutin yang tidak boleh dipandang sebelah mata atau
dianggap sebagai pelengkap apalagi sebagai hiasan apabila ingin mencapai tingkat inovasi seperti di
zaman Keemasan Islam di abad pertengahan.
WMI adalah kebutuhan ummat. WMI BUKAN PROGRAM SUKARELA. Tetapi program Lillahi Ta’ala
yang harus bertaraf Jihad. Jihad bermakna mengerahkan segala upaya daya dan dana.
Nilai harga insentif Pemikir ilmu untuk inovasi tidak boleh sama dengan nilai harga Pengajar/Dosen
Pentranfer ilmu rutin untuk siswa/mahasiswa di kelas. Di Zaman Abbasiah, hasil/karya ilmiah dihargai
dengan emas (benda bernilai tinggi di zaman itu).

C. Penutup
WMI (Revelation Guide on Science) lebih santun dari istilah Islamization of Knowledge (al-Faruqi)
yang berkonotasi menyerang (agresif). Islamisasi ilmu pengetahuan mengundang kritik dari Barat, maka
muslim harus memikirkan metoda baru dalam WMI sehingga menghasilkan ilmu teknologi yang mandiri
orisinil dan bercirikan penjunjungan Tauhid. Metoda idealis akan menghasilkan Ilmu Islam yang orisinil
dan inovatif. WMI jangan hanya menghasilkan ilmu semata tetapi harus menghasilkan ilmu-teknologi
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yang aplikatif dan dapat mensejehterakan masyarakat/ummat lahir batin. Untuk itu perubahan disiplin
dan etos kerja harus menjadi focus kajian WMI. Diperlukan training dan upgrading serta sosialisasi kepada
sivitas akademika dan masyarakat di lingkungan dan di umum. Diperlukan penghargaan dan insentif
yang lebih tinggi untuk pemikir WMI sebagaimana terjadi di zaman Abbasiah. Di zaman itu telah diraih
masa keemasan muslim (the golden Ages of Muslim).
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EPISTEMOLOGI DAN PARADIGMA KEILMUAN
MANAJEMEN PENDIDIKAN (ISLAM)

Irawan

A. Pendahuluan
Maraknya pembukaan program studi manajemen pendidikan Islam di Perguruan Tinggi Agama Islam
baik di negeri (STAIN, IAIN dan UIN) maupun (Sekolah Tinggi Agama Islam) swasta menunjukkan
bahwa semangat untuk memperbaiki mutu pengelolaan pendidikan Islam di Indonesia (seperti diniyah,
raudhatul atfhal, madrasah, pesantren dan perguruan tinggi Islam) sangat tinggi. Mereka memrogram
lulusan program studi manajemen pendidikan Islam dapat menjadi agen dan pelaku perubahan serta
perbaikan mutu pengelolaan pendidikan Islam yang pada akhinya dapat meningkatkan mutu pendidikan
Islam di Indonesia. Agar lulusan program studi manajemen pendidikan Islam itu siap pakai, berkualitas
dan kompetitif maka seyogyanya pembukaan program studi manajemen pendidikan Islam baik di S-1,
S-2 maupun S-3 dipersiapkan dengan semaksimal mungkin baik dari aspek kelembagaan, saranaprasarana, pendanaan maupun sumber daya manusia (terutama tenaga pengajar dan pengelola). Salah
satu komponen yang harus disiapkan dengan serius adalah kurikulum. Kurikulum merupakan acuan
pokok penyelenggaraan suatu program studi. Agar, baik secara historis, ideologis maupun keilmuan,
kurikulum tersebut kuat, jelas dan terarah maka diperlukan suatu epistemologi manajemen pendidikan
Islam yang juga kuat, jelas dan terarah juga, yakni yang dibangun oleh tiga bidang ilmu sekaligus yaitu
ilmu manajeman, pendidikan dan ke-Islam-an. Ketiga bidang ilmu tersebut, secara epistemologis tidak
boleh tidak harus sama-sama eksis (co-existence) dalam membentuk bangunan epistemologi baru yaitu
manajamen pendidikan Islam. Bangunan epistemologi tersebut kemudian melahirkan suatu paradigma
keilmuan manajemen pendidikan Islam yang khas pendidikan tinggi Islam (STAIN, IAIN, UIN) dan berbeda
dengan paradigma keilmuan administrasi/manajemen pendidikan yang ada di Universitas Pendidikan
Indonesia Bandung, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Medan,
Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Negeri Surabaya dan universitas-universitas lain mantan
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Kejelasan epistemologi dan paradigma keilmuan inilah
yang dapat memperkuat eksistensi program studi manajemen pendidikan Islam sehingga pendiriannya
tidak terkesan hanya mengikuti tren, populis, asal-asalan dan ikut-ikutan.
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Tulisan ini bermaksud mengeksplorasi dasar-dasar epistemologis manajemen pendidikan Islam
dan menyusun paradigma keilmuannya. Cara yang dilakukan adalah, pertama mengeksploitasi landasan
keilmuan manajemen, pendidikan dan keislaman melalui telaah epistemologi dan filsafat sains (ilmu);
kedua, ruh keilmuan ketiganya, secara dialektis, didialogkan sehingga dapat disusun suatu sistem
epistemologi manajemen pendidikan Islam (MPI) yang utuh; ketiga, epistemologi MPI tersebut kemudian
dianalisis paradigma keilmuannya (scientific paradigm); keempat, dirancang suatu paradigma metode
penelitian yang khas MPI berdasarkan kasus-kasus tertentu.

B. Pembahasan
1. Landasan Keilmuan Manajemen Pendidikan Islam
Secara terminologis manajemen pendidikan Islam dilandasi oleh tiga tradisi keilmuan yaitu ilmu
manajemen, pendidikan dan studi ke-Islam-an. Ilmu manajemen lahir dari kebutuhan untuk memecahkan
persoalan-persoalan bisnis yang merupakan bagian dari ilmu ekonomi. oleh karena itu dasar ilmu
manajemen adalah ilmu ekonomi. Prinsip dasar ilmu ekonomi adalah deskripsi pelbagai tindakan manusia
dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai bentuk mata pencaharian. Dalam konteks
filsafat ilmu, ilmu ekonomi merupakan bagian dari rumpun ilmu sosial (social sciences). Prinsip dasar
dari ilmu sosial adalah mendeskripsikan pelbagai aktivitas manusia tidak secara individu melainkan secara
berkelompok. Berarti sebagai ilmu sosial dan ilmu ekonomi, ilmu manajemen adalah suatu sistem kerja
yang bersifat ilmiah untuk mendeskripsikan pelbagai tindakan sekelompok manusia melalui pelbagai
jenis mata pencaharian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perkembangannya upaya
memenuhi kebutuhan hidup tersebut tidak semuanya terselesaikan dengan sains semata. Dalam konteks
manajemen pemenuhan kebutuhan hidup itu hendaknya disertai dengan kerja seni sebagai watak manusia
bukan hanya bersifat sosial saja tetapi juga dilandasi oleh seni.
Ilmu pendidikan merupakan gabungan dari dua ilmu sosial yang dianggap sudah mapan yakni
sosiologi-antropologi, psikologi dan ilmu filsafat. Ilmu filsafat merupakan disiplin pengetahuan yang
bercirikan tindakan berpikir reflektif, kritis dan radikal. Ia menjadi ilmu karena telah ditata berdasarkan
sistematika tradisi filosofis yang sudah mapan dan dikaji secara akademik di perguruan tinggi.
Sosiologi mendasari ilmu pendidikan karena proses pendidikan khususnya pembelajaran di dalam kelas
membutuhkan telaah sosiologi karena di dalamnya terdapat interaksi, guru dan sejumlah murid di dalam
kelas bahkan staf tata usaha, pesuruh maupun security dalam suatu sekolah. Antropologi diperlukan
dalam membangun ilmu pendidikan sebab substansi pendidikan pada dasarnya bertujuan mewariskan
sejumlah kebudayaan, termasuk ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Psikologi tidak bisa dipisahkan
dari pendidikan sebab proses pembelajaran senantiasa harus memperhatikan setiap tahap perkembangan
peserta didik. Kepribadian tertentu pun perlu dimiliki oleh setiap calon/guru yang mungkin berbeda
dengan kepribadian seseorang yang dituntut oleh profesi lain.
Tradisi ilmu pengetahuan ke-islam-an tumbuh, berkembang dan mencapai puncaknya pada zaman
klasik (650-1000 M). Pada masa tersebut, tradisi ilmu pengetahuan ke-islam-an telah terspesifikasi ke
dalam enam bidang tradisi keilmuan yaitu filsafat, sains, hukum, tasawuf, ilmu kalam/teologi serta seni
dan sastra. Masing-masing jenis keilmuan tersebut memiliki ciri dan tradisi keilmuan yang berbeda
baik dalam pendekatan maupun metodenya. Tradisi keilmuan filsafat lebih banyak menggunakan akal.
Tradisi keilmuan sains lebih mengandalkan fakta dan bukti empiris. Tradisi keilmuan hukum Islam lebih
banyak mendialogkan antara normatifitas ayat-ayat (deduktif) dengan kenyataan sosial (induktif). Tradisi
keilmuan sufistik lebih mengutamakan pengamalan atau tindakan dalam menjalani kehidupan seharihari daripada merumuskan konsep-konsep. Tradisi kesenian lebih banyak mengeksplorasi kemampuan
kreatif pelakunya daripada bersandar pada logika formal.
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Dewasa ini, tradisi keilmuan Islam sudah berkembang lebih rinci dan kompleks. Berlandaskan pada
tradisi keilmuan Islam klasik muncul ilmu ekonomi islam. Pada mulanya ilmu ekonomi islam berpijak
pada ilmu hukum/fikih yaitu fikih muamalah. Fikih muamalah yang semula lebih bersifat normatif
secara perlahan-lahan berubah menjadi deskriptif karena tuntutan dan perkembangan sosial budaya. Ilmu
pendidikan Islam muncul sekitar abad 19 dan lebih banyak terpengaruh oleh filsafat terutama filsafat
eksistensialisme karena pada zaman modern, dunia dilanda krisis kemanusiaan. Tafsir-tafsir keagamaan
yang cenderung menempatkan harkat dan martabat kemanusiaan mendapatkan momentunya untuk
dieksplorasi termasuk dalam konteks pendidikan.
Ekonomi

Manajemen

Manajemen
Pendidikan

Studi Islam

Psikologis
Sosiologis

filsafat, sains,
hukum, tasawuf,
ilmu
kalam/teologi,
seni dan sastra.

Pendidikan
Manajemen
Pendidikan Islam

Filosofis

Keterangan
Landasan
Gabungan
Gabungan/Cross check/Telaah kritis
Hasil
Manajemen Pendidikan Islam berbeda dengan manajemen pendidikan. Secara epistemologis
manajemen pendidikan merupakan gabungan dari ilmu manajemen dan pendidikan sedangkan manajemen
pendidikan Islam bukan hanya merupakan gabungan tetapi juga merupakan hasil cross check dan studi
kritis atas manajemen pendidikan berdasarkan tradisi keilmuan/studi Islam sejak zaman klasik hingga
zaman sekarang. Oleh karena itu perbedaan manajemen pendidikan islam dengan manajemen pendidikan
pada umumnya, bukan hanya karena adanya penambahan unsur ketauhidan Islam semata-mata tetapi
juga karena secara epistemologis memiliki karakteristik khusus yang bersandar pada tradisi keilmuan
studi Islam yang secara metodologi telah mapan. Akan tetapi, metodologi tersebut, dalam beberapa hal
memerlukan dialog dengan tradisi keilmuan modern maupun postmodern, baik dalam metode tafsir
maupun sains, agar kemapanannya tidak terjebak dalam kejumudan, teadak terjebak dalam kejumudan
namun tetap aktual, dinamis dan bermakna sesuai dengan tuntutan bahkan mampu mengubah zaman
ke arah yang lebih baik.

2. Telaah Epistemologi Manajemen Pendidikan Islam
Inti epistemologi mempelajari sumber pengetahuan dan teori kebenaran. Dalam tradisi epistemologi ada
dua sumber pengetahuan yaitu rasio/akal/subjek (rasionalisme), benda-benda/objek di luar akal manusia
(empirisme) dan gabungan dari keduanya yaitu subjek-objek. Secara epistemologis tradisi penggabungan
sumber ilmu antara subjek dengan objek dimulai oleh fenomenalisme Kantian kemudian dilandasi oleh
fenomenoologi dan dioperasionalkan dalam metode ilmiah. Namun perdebatan yang sering muncul dalam
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epistemologi adalah rasionalisme dengan empirisme. Berdasarkan kedua sumber pengetahuan tersebut
teori kebenaran pengetahuan pun diturunkan dari keduanya. Kebenaran yang berdasarkan rasio disebut
dengan kebenaran koherensi/idealisme, sedangkan kebenaran yang berdasarkan fakta/objek disebut
dengan kebenaran korespondensi/realisme. Kebenaran pengetahuan yang bersifat penggabungan antara
rasionalisme dengan empirisme tercermin dalam pragmatisme. Akan tetapi persolan pragmatisme dalam
pengetahuan jenis ini (sains), dewasa ini bukan lagi merupakan bidang garapan epistemologis secara
utuh tetapi merupakan bidang garapan aksiologis/etis dari sains.
Secara epistemologis ilmu manajemen dan pendidikan bersumber dari rasio dan fakta dan
kebenarannya pun dapat disandarkan pada keduanya. Beberapa keilmuan islam juga berisi argumenargumen rasional seperti filsafat dan ilmu kalam dan empiris seperti sains dan kuhum islam. akan tetapi
tidak semua tradisi keilmuan islam dapat diselesaikan melalui pendekatan rasio dan empiris. Seni dan
tasawuf memerlukan pendekatan lain yaitu pendekatan estetis dan mitis. Ruh estetis memancar dalam
sosok seniman. Hidup seniman bak janji suci kepada Tuhan” (Goeslaw, 2013 dalam Bibliotika Kompas:
35). Kekuatan menjalani pilihan hidup sebagai seniman mengakibatkan profesi sebagai manajer atau
pengelola tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan sesaat dan materi/profit. Ada trust yang
dilandasi kejujuran dalam berbisnis, hormat dan saling menghargai serta memberikan manfat bagi orang
lain melaui produk yang dicipta dan dipasarkannya. Pendekatan estetis dan mistis melahirkan teori
kebeneran ketiga yaitu intersubjektif meskipun dengan objek yang berbeda. Objek estetis adalah bendabenda seni sedangkan objek mitis adalah Tuhan. Dalam tradisi epistemologi modern teori kebenaran
pengetahuan jenis ini hanya mungkin dapat ditelaah melalui fenomenalisme dan fenomenologi yang
kemudian berkembang menjadi perenialisme.

3. Paradigma Keilmuan Manajemen Pendidikan Islam
Pergeseran dari telaah epistemolgis menjadi telaah paradigma keilmuan merupakan keharusan sebab
ilmu manajemen pendidikan Islam merupakan salah satu jenis pengetahuan yang termasuk ke dalam
sains namun memiliki variasi teologis dan seni. Ciri khas sains itu erklären (to explain/ menjelaskan)
dan verstehen (to understand/ memahami). Dalam konteks sains yang menjelaskan, lahir scienttifi
management dari Frederick Winslow Tylor (1856-1915) yang memberi kontribusi besar pada dunia
industri pada tahun 1990-an. Prinsip dari manajemen ilmiah ini mengatakan bahwa tinggi rendahnya
motivasi dan unjuk kerja manusia itu sangat dipengaruhi oleh uang/gaji. Di melakukan eksperimen
terhadap leih dari seribu perusahaan untuk membuktikan bahwa proses mesinisasi manusia itu penting
dalam meningkatkan dan mengotimalkan kinerja perusahaan. Parameternya adalah mengkalkulasi
kecepatan misalnya saat pekerja memotong barang. Semakin cepat dan benar memotong barang tersebut
maka semakin banyak barang yang dihasilkan. Ia juga menyimpulkan bahwa unjuk kerja terbaik itu akan
terwujud bukan hanya dengan meningkatkan gaji teapi juga dengan menganalisis secara sistematik
hubungan pekerja dengan mandor/pemilik perusahaan agar mereka lebih peduli terhadap pekerjaannya
dan secara psikologis perkerjaan tersbut cocok dengan dirinya. Manajemen yang ilmiah adalah gagasan
bahwa para pekerja secara bersama-sama harus mengembangkan seefektif mungkin kinerja mereka.
Manajemen ilmiah ini mendapat banyak kritikan karena cendeerung mengingikan nilai produksi serendah
mungkin, selalu mengincar keuntungan sebanyak mungkin, manusia bekerja semata-mata karena gaji,
prinsip kenyamanan dalam bekerja dikalahkan oleh prinsip cepatnya pertumubhan produksi dan modal.
Model manajemen seperti ini sulit diterapkan pada masyarakat pekerja yang sudah berpengatahuan dan
berpengalaman. Manajmen yang ilmiah terlalu berpijak pada pengetahuan tentang rutinitas, kerja yang
berulang-ulang, berorientasi hanya menyelesaiakan tugas dan hanya cocok ditetapkan pada pekerja yang
mnim wawasan dan pengetahuan (Karlӧff and Lovingsson, 2005: 366-368).
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Karakter teologis itu sufistik dan praksis sedangkan karakter seni itu kreatif. Dalam tradisi manajemen
baru-baru ini (sejak 20 tahun terakhir) muncul istilah manajemen berbasis nilai. Nilai ketuhanan dan
seni nampaknya lebih terwadahi dalam konsep ini. Nilai adalah istilah yang sangat ambigu. Ada banyak
makna dan pengertian tentang nilai. Tetapi dalam dunia manajemen dan organisasi umumnya berhubungan
dengan tiga konsep yaitu pelanggan (customers), employees (pekerja) dan owners (pemilik) serta prinsipprinsip lain (others principal) seperti spulier dan komunitas lokal. Dalam pengertian klasik, pengertian
nilai pun sering difungsikan sebagai utiliy (kegunaan) dan harga (price). Nilai adalah sebuah algoritma
yang berhubungan dengan sebuah numerator-kegunaan- dan denominator- harga-. Ini artinya bahwa nilai
dapat diciptakan baik melalui kerja secara progresif dengan kegunaan maupun melalui rasionalisasi dalam
menghargai ongkos yang pada akhirnya mengontrol harga. Jika merujuk kepada Aristoteles, nilai memiliki
persoalan tambahan etis yang sudah sejak lama mengagetkan para ahli ekonomi. Mengapa sesuatu hal
yang keberadaannya sangat berguna memiliki nilaijual yang rendah sementara beberapa hal yang tidak
tidak terlalu berguna justru memiliki harga yang sangat mahal? Hingga memasuki abad 19 banyak para
ahli ekonomi khusyu dengan persolan pembedaan antara usage values (nilai kegunaan) dengan exchange
value (nilai tukar). Roti dan air kemasan itu berguna dan harganya realtif mahal sebaliknya kain sutera
dan berlian sedikit saja memiliki kegunaan praktis namun keduanya jauh memiliki harga yang lebih mahal
(Karlӧff and Lovingsson, 2005: 378). Di sini kelangkaan dapat menciptakan nilai. Adam Smith mengalami
kebuntuan dengan persoalan ini. Teorinya tentang nilai tukar dan nilai kegunaan tidak bisa memecahkan
persoalan nilai kelangkaan. Kemudian ia mencoba memcahkan dengan teori buruh tentang nilai (the labour
theory of value) yakni nilai sebuah modal/aktiva diukur dengan kalkulasi kerja dan benda-benda yang
karenanya ia dapat ditukar. Ekonomi klasik mendekati persoalan dari sisi biaya. Biaya pengerjaan dapat
menjelaskan nilai apa pun. Para neo klasik mengatakan kegunaanlah yang secara kuantitatif menentukan
nilai dan secara aktual merupakan kunci dalam menjelaskan sistem relasi mikro-eonomi. Teori marginal
utility yang dikembangkan oleh Herman Heinrich Gossen (1810-1858) mengatakan bahwa kenaikan
terhadap kepuasan dan kegunaan total ditimbulkan oleh unit pembelian paling terkini dari barang yang
dibicarakan(Richard T Gill, Modern Economicts) hingga muncul teori marginal utiliy (kegunaan yang
marginal karena berlimpah) dengan rarity utility (kegunaan yang aneh karena jarang).

4. Metodologi Penelitian Dalam Manajemen Pendidikan Islam
Setidaknya ada empat jenis pendekatan metodologi penelitian yang dapat digunakan dalam manajemen
pendidikan Islam yaitu; pendekatan kuantitatif, kualitatif, Riset end Development dan Mixed Method.
Keempat pendekatan ini bisa dipilih dan ditukar balik berdasarkan permasalahan dan bidang manajemen
yang menjadi fokus penelitian.
Banyaknya pendirian program studi manajemen pendidikan Islam di perguruan tinggi Islam, baik di
tingkat S-1, S-2 bahkan di S-3 belum menjadi ukuran bahwa semangat yang tinggi di kalangan ilmuwan
dan praktisi pendidikan Islam dalam merespons dan menjawab tuntutan global dunia pendidikan, dengan
meningkatkan pengelolaannya agar lebih berdaya saing bahkan unggul. Mereka bermaksud menunjukkan
kepada publik bahwa pendidikan Islam tidak mau/boleh tertinggal dari pendidikan umum. Salah satu
adalah mendorong dibukanya program studi manajemen pendidikan. Dikatakan memprihatinkan karena
secara historis maupun teoretis, ada sejumlah persoalan epistemologis baik dalam manajemen pendidikan
maupun manajemen pendidikan islam yang belum dikaji secara jelas dan tuntas. Misalnya, apakah core
keilmuan manajemen pendidikan itu ilmu pendidikan atau ilmu manajemen? Apa pun jawabannya,
pilihan atas keduanya dapat memberikan konsekuensi keilmuan yang tidak sederhana. Jika inti keilmuan
manajemen pendidikan itu adalah ilmu pendidikan maka program studi manajemen pendidikan (islam)
dapat ditempatkan di Fakultas Ilmu Pendidikan atau Fakultas tarbiyah. Akan tetapi jika inti keilmuan
dari manajemen pendidikan itu adalah ilmu manajemen (ekonomi) maka lebih tepat program studi
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manajamen pendidikan itu ditempatkan di fakultas ilmu sosial atau fakultas ekonomi. Inilah yang
membuat transisi program studi ilmu administrasi pendidikan di UPI dan sejumlah universitas mantan
IKIP berliku-liku sebab menurut mereka kecuali substansi ilmu administrasi dengan ilmu manajemen
itu berbeda, secara historis administrasi pendidikan sudah disepakati sebagai bagian dari disiplin ilmu
pendidikan di samping psikologi pendidikan, filsafat pendidikan, Bimbingan Konseling, Pendidikan
(Berkebutuhan) Khusus dan Pendidikan Luar Sekolah. Kira-kira, bagi mereka (para Universitas Mantan
IKIP), jika manajemen pendidikan itu secara otomatis diakui sebagai bagian dari ilmu pendidikan maka
administrasi pendidikan dengan mudah diubah menjadi manajamen pendidikan. Nyatanya tidak semudah
itu, pencantuman gelar doktor di UNINUS yang menginginkan lulusannya bergelar doktor manajemen
pendidikan tidak disetujui dikti karena bangunan epistemologis keilmuan manajemen pendidikan sebagai
bagian dari ilmu pendidikan dianggap belum mapan. Sehingga gelarnya tetap doktor dalam bidang
ilmu pendidikan (secara umum) meskipun isi pembelajarannya sedah secara khusus mengarah kepada
manajemen pendidikan. Itulah sebabnya, Syaodih sebagai asisten direktur I bidang akademik progam
pasca sarjana “manajemen pendidikan “ UNINUS hanya tersenyum ketika menanggapi disukusi para
mahasiswa beasiswa Depag tersebut yag mewacanakan dan mendiskusikan rencana pembukaan prodi
manajemen pendidikan Islam di sejumlah universitas mantan IAIN tempat mereka bekerja. Mungkin
dibenak Syaodih terpikirkan: janganlah terburu-buru membuka prodi manajemen pendidikan islam, yang
secara keilmuan lebih spesifik dibanding dengan manajemen pendidikan, prodi manajaman pendidikan
yang ada saja belum ‘dianggap’ oleh dikti.
Atas dasar persoalan di atas penting bagi perguruan tinggi islam untuk merumuskan secara serius
bangunan epistemologis manajemen pendidikan Islam agar pendirian prodi manajemen pendidikan Islam
itu lebih kokoh. Kajian epistemologi manajemen pendidikan Islam yang dimaksud dalam tulisan ini juga
dilandasi kajian sejarah dan pertumbuhan ilmu pendidikan iSlam Indonesia yang berawal dari pendidikan
agama Islam, Ilmu pendidikan Islam, Kependidikan Islam hingga ke manajemen pendidikan islam.
Saat ini, hampir semua UIN/IAIN telah memiliki/ sedang mengajukan proses membuka program
studi manajamen pendidikan Islam. Pada tahun 2013 ini, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan IAIN
Wali Songo Semarang sedang mempersiapkan diri membuka program studi manajemen Pendidikan
Islam baik di tingkat S-1 maupun S-2 sementara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta sudah terlebih dulu membuka program yang sama.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, Dede Rosada mengatakan
bahwa orang yang menggagas pentingnya pembukaan program studi manajemen pendidikan islam di
perguruan tinggi Islam adalah Mastuhu.Mastuhu menilai bahwa salah satu lambatnya perkembangan
dunia pendidikan Islam di Indonesia (madrsah, pesantren dan perguruan tinggi islam) adalah rendahnya
kualitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam (sambutan Dirjen Diktis pada Raker Fakultas Tarbiyah, 11
April 2012 di Hotel Bali World Bandung). Merespons usulan Mastuhu tersebut, dirjen diktis sebelumnya,
Abdurrahman Mas’ud memberikan beasiswa S-3 kepada 30 orang dosen PTAI untuk studi manajemen
pendidikan di Pascasarjana UNINUS Bandung pada tahun 2007. Sasarannya, pada tahun 2010, setidaknya
PTAI telah memiliki 30 doktor di bidang manajemen pendidikan sehingga pada tahun 2011-an sejumlah
PTAI diharapkan dapat membuka program studi manajemen pendidikan Islam, minimal di tingkat S-1
bahkan jika memungkinkan di tingkat S-2.
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STRATEGI PENERAPAN SPIRIT KEILMUAN WAHYU
MEMANDU ILMU DALAM BIDANG ILMU FILSAFAT
DI KAMPUS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Kholid Al Walid

A. Pendahuluan
Tak lama setelah Comte mendeklarasikan gagasan positivismenya, sejak itu pula perkembangan ilmu
pengetahuan semakin positivis. Dalam positivisme, realitas pengetahuan baru dikatakan objektif dan
benar, sejauh ia dapat dibuktikan melalui metode-metode yang ilmiah, yaitu sebuah metode yang sebisa
mungkin menjauhkan serta menghilangkan peranan subjek pengetahu terhadap obek pengetahuan itu
sendiri.
Manusia sebagai subjek pengetahu tidak lagi memiliki peran; semakin berjarak subjek dengan objek
pengetahuan, maka dianggap semakin objektif. Tidak ada lagi ruang subjek, apalagi nilai-nilai metafisik.
Ilmu harus objektif dan bebas nilai. Segala simpulan pengetahuan yang masih memberikan ruang di
luar fakta-fakta pengetahuan itu sendiri, dianggap tidak objektif dan ilmiah, sehingga belum dapat
disimpulkan sebagai kebenaran.
Ilmu pengetahuan, dalam paradigma positivisme, adalah ilmu yang realitasnya bersifat faktual dan
kebenarannya dapat dibuktikan secara indrawi, sehingga sutu ilmu pengethuan baru dikatakan bernilai,
sejauh ia dapat dirasakan manfaaatnya secara praktis-materialis. Dalam posistivisme, realitas ilmu
direduksi pada batas-batas fisiknya, sehingga apapun asumsi ilmu yang masih mengandaikan realitas
metafisik tidak lagi dapat diterima. Cara kerja positivisme telah menjadi acuan pokok struktur ilmu
pengetahuan. Tidak ada lagi di sana perbedaan antara ilmu manusia dengan ilmu alam. Cara kerja ilmu
alam, juga dijadikan cara kerja ilmu manusia, yang pada gilirannya, ilmu-ilmu manusia, demikian juga
ilmu-ilmu alam tercerabut dari akar metafisikanya; yang mengandung visi transedental-spritualnya sebagai
basis integratif-holistik ilmu pengetahuan.
Berikut ini penulis hendak menjelaskan pandangan yang memposisikan wahyu sebagai pemandu
ilmu pengetahuan. Teori ini didasarkan pada epistemologi yang dikembangkan oleh para filosof Islam,
khususnya aliran Peripatetik dan Hikmah Muta’aliyah.
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B. Pembahasan
1. Hakikat Ilmu dan Klasifikasinya dalam Islam
Ilmu pengetahuan atau science dalam bahasa latin berasal dari kata scio, scire yang berarti tahu. Dalam
bahasa Arab berasal dari kata ‘alima yang juga berarti tahu. Jadi baik ilmu maupun science secara etimologis
berarti pengetahuan. Namun secara terminologis ilmu dan science pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri,
tanda-tanda dan syarat-syarat yang khas.
Sebagaimana telah disinggung di awal, bahwa ilmu pengetahuan, khususnya pasca posistivisme
Comte, telah menagalami pergeseran yang cukup mendasar; dari pendulum objek ke subjek, lalu subjek
ke objek beralih ke murni objek melalui metode-metode ilmiah positivistik, sehingga ilmu menjadi bebas
nilai dan mengeksklusi segala bentuk asumsi yang tidak positivistik, termasuk asumsi-asumsi filosofis
di dalam ilmu pengetahuan. Pengetahuan baru disebut ilmu dan sainstifik jika dan hanya jika ia dapat
dibuktikan kebenarannya secara objektif-positivistik. Dengan demikian, tidak ada yang disebut realitas
ilmu pengetahuan yang bersifat metafisik, apalagi bersumber dan berasal dari yang metafisik semacam,
Tuhan, Realiats Yang Agung atau Tauhid meminjam istilah Osman Bakar.
Jika asumsi dasar positivisme Comte itu diterima, maka pertanyaannya kemudian,”Di mana ruang
metafisika-ketuhanan sebagai basis onto-epistemologis dan aksiologis ilmu pengetahuan? Masih
relevankah konstruksi ilmu pengetahuan yang masih menjadikan nilai-nilai metafisik-ketuhanan sebagai
dasar nilai paradigmatiknya?
Sebelum menjawab dua pertanyaan mendasar di atas, maka mau tidak mau kita harus mendudukkan
kembali definisi hakiki ilmu pengetahuan itu sendiri. Jika dalam pandangan positivisme Barat
mendifinisikan hakikat ilmu pnegtahuan sebagai realitas materil-fisik, maka pertnyaannya kemudian
bagaimana menurut pandangan Islam? Bukankah dalam Islam seluruh ragam ilmu pengetahuan adalah
sataukesatuan yang terintegrasi dan terklasifikasi?
Ilmu atau science adalah kata yang dibedakan dengan pengetahuan. Karena itu kata ilmu adalah
sama dengan kata science dalam pengertian terminologi Barat. Hanya saja dalam Islam, ilmu dipahami
dan didefinisikan sebagai pengetahuan tentang sesuatu sebagaimana adanya. Oleh karena itu, di dalam
nomenklatur Islam, objek ilmu pengetahuan tidak hanya dibatasi pada entitas-entitas fisik-empiris,
tapi juga yang metafisik-spritualis yang memiliki kesamaan tingkta kevaliditasannya. Bahkan, realitas
eksistensi metafisik itu sendiri adalah basis-pokok sekaligus sumber ilmu itu sendiri.
Oleh karena itu dalam tradisi Islam dan al-Farābī (w.950 M) misalnya, dalam kitabnya Iḥṣā al-‘Ulūm,
ia memasukkan ke dalam klasifiksi ilmu bukan hanya ilmu-ilmu empiris, seperti fisika, botani, mineralogi
dan astronomi, melainkan juga ilmu-ilmu non-empiris, seperti matematika, teologi dan metafisika.
Menurut S.Hossein Nasr, tidak seperti di Barat modern, di mana ilmu berdiri secra random, sementara
dalam tradisi Islam ilmiah Islam ilmu mengeanal hirarki yang ditentukan kedudukannya oleh objek yang
diselidikinya. Semakin tiggi keberadaan objeknya, maka semakin tinggi derajat ilmu tersebut. Dengan
begitu, di dalam Islam, semakin tinggi tingkat hirarkis kedududkan objek ilmu, maka dengan sendirinya
semakin tinggi dan mendasar status ontologisnya. Klasifikasi ilmu pun semacam posisi hierarkis pyramida.
Dari kelompok terbawah, seperti ilmu fisika, ke kelompok tengah matematika, hingga ke ilmu-ilmu yang
berada di urutan puncak pyaramida tertinggi seperti ilmu-ilmu metafisika. Berikut hirarkis-pyramid
kalsifikasi ilmu dalam Islam:
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Metafisika

Matematika

Fisika

Selain itu, klasifikasi ilmu semacam itu juga merupakan basis bagi pandangan ilmu holistik-integral,
yang meliputi bukan hanya ilmu-ilmu yang yang berkaitan dengan entitas-entitas fisik, seperti pada
klasifikasi ilmu modern, tetapi juga entitas-entitas non-fisik yang meliputi wilayah matematika dan
metafisika. Tidak ada satu pun objek ilmu yang ditinggalkan dan disingkirkan di dalam tradisi ilmiah
Islam, pun demikian dengan metode yang digunakannya. Dalam tradisi Islam ragam metode ditentukan
oleh karakter dasar objek ilmu itu sendiri. Karena itu, sains Islam tidak mengakui metode positivistikempirik saja, sebagiman jamak di Barat modern, tapi mencakup seluruhnya, baik metode eksperimetasi,
demonstrasi, irfani atau sufistik dan juga bayāni.
Dalam tradisi filsafat Islam, kita bisa melihat pembahasan tentang hakikat pengetahuan dalam
konteks ontologi dan epistemologi. Secara ontologis, konsep ilmu dipandang sebagai sesuatu yang jelas
dengan sendirinya, tak perlu didefinisikan (Thabathabai 1418 H). Kemudian, masih dalam ontologi,
ilmu pengetahuan sebagai realitas pada diri manusia itu dipandang identik dengan jiwa manusia, atau
ruhnya—bagi sebagian orang yang sudah bisa aktual eksistensi ruhaninya (Zadeh 1388 HS). Jiwa manusia
sebagai ontos yang mengetahui ini pada gilirannya bisa dianalisis menjadi sejumlah fakultas (quwwah),
yaitu fakultas inderawi (hiss), fantasia (khayâl), estimasi (wahm), dan rasional (‘aql).
Secara epistemologis, pengetahuan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu ilmu hudhuri dan ilmu
hushuli (Thabathabai 1418 H, Zadeh 1388 HS). Ilmu hudhuri adalah pengetahuan berdasarkan kehadiran,
atau dengan kata lain, pengetahuan berdasarkan pengalaman menjadi objek yang diketahui. Lalu ilmu
hushuli diartikan sebagai pengetahuan berdasarkan konseptualisasi, atau representasi dari objek yang
diketahui. Bisa juga dinyatakan bahwa ilmu hudhuri adalah ilmu tentang eksistensi sesuatu, sedangkan
ilmu hushuli adalah ilmu tentang esensi sesuatu. Sebagai contoh: pengetahuan kita tentang diri kita
sendiri merupakan ilmu hudhuri, dan pengetahuan kita yang berupa penginderaan, khayalan, estimasi,
dan konsep-konsep rasional merupakan ilmu hushuli.
Lalu, secara epistemologis, para filosof Islam (Ibn Sina 1956, Zadeh 1388 HS, Yazdi t.th) juga biasa
melihat ilmu pengetahuan—khususnya ilmu hushuli yang sudah diformulasikan menjadi proposisiproposisi, berdasarkan logika material menjadi badîhî awwalî (aksioma primer), mahsûs (terindera), wijdânî
(teralami secara hudhuri), tajribî (teruji secara empiris), fithrî (aksioma semi-primer), dan mutawâtir
(informasi yang pasti benar).
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Di sisi lain, mereka juga biasa melihat ilmu pengetahuan sebagai akumulasi konsep dan pernyataan,
yang kemudian mereka klasifikasikan berdasarkan objek material (maudhû’), fondasi (mabâdi’), dan
metode (manhaj) yang digunakan, menjadi beragam disiplin ilmu pengetahuan (al-Mishri 2010). Sebagai
contoh, al-Farabi, dalam karyanya yang terkenal, Ihshâ’ al-‘Ulûm (al-Farabi 1996), mengklasifikasikan
ilmu pengetahuan sebagai berikut.
Kategori
Ilmu Bahasa

Nama Disiplin Ilmu
Ilmu Struktur Lafazh Mufrad
Ilmu Struktur Lafazh Murakkab
Ilmu Baca-Tulis
Ilmu Sastra

Ilmu Logika

Logika Formal
Logika Material

Ilmu Matematika

Aritmatika
Geometri
Astronomi
Musik
Ilmu berat
Mekanika

Fisika dan Metafisika

Fisika
Metafisika

Etika, Fiqh, dan Kalam

Etika
Fiqh
Kalam

2. Membangun Ilmu Filsafat Berbasiskan Nilai-Nilai Kewahyuan
Uraian singkat-padat di atas, setidaknya telah menjelaskan bagaimana terma sains (science) atau ilmu
sangat berbeda sekali pengertian dan perlakuanannya atara di dunia Islam di satu pihak dan Barat di pihak
lain, baik secara ontologis, epistemologis maupun aksiologis. Dalam tradisi ilmiah Islam yang menjadikan
‘wahyu’ sebagai acuan dasar pemandu ilmu; di mana sudah tidak adalagi dokotomi antara yang fisika
dan metafisika maupun di antara keduanya, tapi menajadi satu kesatuan integral yang terkalsifikasikan
berdasarkan objek dan tingkatan derajatnya, demikian pula penerimaan dan pengakuannya dengan
beragam tipologi metode ilmu itu sendiri, maka dengan sendirinya filsafat pun sebagai bagian disiplin
ilmu keislaman tidak bisa dilepaskan dari paradigma kewahyuan itu sendiri.
Filsafat di dunia Islam, adalah berbeda sebagimana yang berkembang di dunia Barat yang semakin
mecampakkan metafisika dari kajian ontologisnya. Dalam filsafat Barat,apalagi di era post-modernis
sekarang ini, segala bentuk asumsi metafisik, khusunya metafiska ketuhanan, sudah ditinggalkan, bahkan
dicampakkan dari ranah filsafat itu sendiri, sehingga fisafat Barat adalah filsafat yang cenderung kering
dari visi keilahiannya. Tidak ada lagi yang disebut basis atau fundasi ilmu semacam Tuhan atau wujūd
(eksistensi) meminjam istilah Mulla Sadrā kecuali permainan bahasa saja. Tidak ada kebenaran absolut,
kecuali jejak-jekak dan bekas dari kebenaran itu sendiri, sehingga filsafat sudah tidak lagi bicara soal
hakikat, realitas, demikian juga dengan soal kebenaran kecuali realativitas pragmatis ilmu pengetahuan
itu sendiri. tidah ada lagi apa yang disebut barometer etika-moral.
Sebagaimana sains dalam Islam, Fisafat Islam pun menjadikan objek ilmu pengetahuan itu sendiri
didasarkan pada hiararki tingkatan dan karakteristiknya, dan tentunya objek kajian filsafat Islam terdasar
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dan tertinggi adalah realitas eksistensi atau metafisika, kemudian realitas alam misaṭāl atau matematika
dan juga realitas alam materi atau fisika. Bahkan Filsafat adalah induk dari semua ilmu rasional, yaitu
metafisika, matematika dan fisika. Dengan demikian, ilmu-ilmu matematika dan fisika memiliki basis
metafisikanya yang solid dan holistik. Alih-alih ditentang, justeru metafisika diapandang sebagi induk
bagi sains. Berikut hirarki klasifikasi objek ilmu dalam filsafat Islam:

Realitas Wujud Mutlak

Realitas Wujud Misaṭāl

Realitas Wujud Materi

Secara epistemologis, filsafat Islam pun tidak hanya membatasi diri pada metode eksperimetasi
maupun demonstrasi-rasional, tapi juga presentasional atau ilmu ḥuḍūrī dalam terma fisfata Hikmat.
Melalui medote demontrasi-rasional dan presentasional tersbut, fisafat Islam tidak hanya igin mengajak
kita memahami realitas atau eksistensi secara konseptual saja, tapi juga dapat mengenal hakikatnya. Hal
ini juga yang paling khas dan membedakan antara fisafat Islam dengan Barat.

C. PENUTUP
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam konteks fisafat yang didasarkan pada spirit wahyu sebagai
pemandu ilmu itu sendiri, maka sudah segogyanya krakteristik fisafat yang dibangunnya adalah filsafat
yang tidak hanya murni rasioanl-demonstratif, tapi juga intuitif-sufistik/ ḥuḍūrī-‘irfānī, sehingga fisafat
yang dimiliki adalah filsafat yang merupakan hasil sintesis dari pandangan Dunia Islam (world-view) itu
sendiri: al-Quran-al-Hadits, ‘Irfān dan Teologi.
Filsafat Islam yang aan dijadikan acuan kurikulum pendiidkan adalah fisafat yang berbasiskan
pandangan Dunia Islam itu sendiri; yang memang berbeda secara distingtif dengan fisafat Barat khususnya,
dan Timur pada umumnya.
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STRATEGI PENERAPAN SPIRIT KEILMUAN
WAHYU MEMANDU ILMU DALAM BIDANG ILMU
MANAJEMEN DI KAMPUS UIN SUNAN GUNUNG
DJATI BANDUNG

Lilis Sulastri

A. Pendahuluan
Bermula dari tujuan pendidikan nasional tercantum dalam UUD 1945 pasal 31, ayat 3: berbunyi
“pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur
dalam UU”. Dilanjutkan dalam UUSPN Nomor 20 tahun 2003 pasal 3, bahwa: “pendidikan nasional
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga
Negara yang demokratis dan bertanggungjawab”.
Peranan pendidikan tentu berada pada titik penting sebuah Negara. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
sebagai salah satu lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, memiliki peran aktif dan kontributif dalam
mencapai tujuan nasional pendidikan Negara ini, dengan mengembangkan dan meningkatkan nilai
pendidikan dalam perspektif Qur’ani melalui visi yang dibangun yakni menjadikan UIN sebagai perguruan
tinggi yang mampu mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu ilmu kontemporer sehingga memiliki
keunggulan kompetitif, professional dalam mengembangkan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan,
sains dan teknologi, sosial dan budaya berdasarkan nilai nilai islami –wahyu memandu ilmu—untuk
disumbangkan bagi pengembangan masyarakat bangsa
Visi tersebut tentu dilandasi oleh berbagai hal atau berbagai nilai, diantara nya landasan atau nilai
filosofis, landasan atau nilai budaya, landasan atau nilai sosiologis,landasan atau nilai psikologis, yang
kesemuanya bersifat integrative holistic, namun tanpa mengurangi landasan yang sudah ada dan digunakan
sebagai bahan dasar pemikiran, maka perlu kiranya ditambahkan landasan atau nilai ekonomis yang tidak
hanya berada pada aspek materialis profitabilitas saja, walaupun nilai ekonomi juga menjadi bagian dari
landasan sosiologis dalam beberapa aspek, mengukur landasan atau nilai ekonomis juga dapat diukur
melalui aspek benefit atau kebermanfaatan.
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Mengukur aspek benefit dari nilai ekonomis yang lebih luas tentu memerlukan sebuah proses tata
kelola menyeluruh, terintegrasi. Sehingga ketika memaknai aspek ekonomi hanya sebagai pemenuhan
aspek fisik materi kebutuhan saja, menjadi timpang dan pincang, lantas bagaimana memaknai aspek
ekonomi dalam sebuah proses tata kelola yang baik dan benar, tentu dalam pandangan keilmuan,
pengetahuan, teori yang berkembang dalam konteks wahyu memandu ilmu?
Proses tata kelola dalam kaitannya untuk mengukur nilai ekonomis yang berujung pada
kebermanfaatan tentu menjadi menarik di bicarakan, jika hal ini dikaitkan dengan lembaga pendidikan,
dimana UIN sunan gunung djati bandung juga dituntut untuk menjadi sebuah lembaga yang memiliki
keunggulan kompetitif, professional dalam mengembangkan sumberdaya manusia, lalu bagaimana UIN
sunan gunung djati bandung melakukan penatakelolaan/managerial systems untuk mencapai keunggulan
kompetitif, berdaya saing/ competitive advantage berdasarkan konsep wahyu memandu ilmu?
Tujuan makalah ini tentu ingin memberikan pandangan yang berbeda dari sisi manajemen dan
ekonomi sebagai basis penulis, dan mencoba berkontribusi melalui berbagai pemikiran, pengamatan dan
pengalaman serta hasil riset dan sejarah terkait dengan ilmu ekonomi dan manajemen dalam konteks
yang berbeda. Walaupun sebagian besar teori manajemen yang bersifat global berasal dari berbagai
belahan dunia modern. Hal ini menimbulkan perhatian penting: Apakah bijaksana untuk menganggap
bahwa teori ini bersifat universal dalam arti dapat diterapkan pada semua konteks persoalan? Kita
menyadari sekarang ini standar manajemen di lembaga pendidikan (Islam) meniru begitu saja standar
yang sebenarnya diperuntukkan untuk lingkungan komersial (profit oriented) tanpa ada upaya serius dan
sistematis terstruktur untuk menggalinya dalam perspektif Islam.
Bahkan sesungguhnya, Al-Qur’an, Hadist dan ‘Sirah Nabawiyah’, serta catatan sejarah dari peradaban
Islam merupakan nilai-nilai yang dapat digunakan untuk membuat dan atau mengembangkan standar
manajemen Islam. Nilai-nilai Islam sejatinya mampu menawarkan tata pandang alternatif bagi masyarkat
dunia di semua aspek kehidupan karena Islam merupakan suatu sistem nilai. Islam adalah “rahmatan
lil ‘alamin”, dalam arti bahwa jika kita mampu mengekstrak nilai-nilai Islam, maka manusia akan
mendapatkan banyak manfaat. Oleh karena itu, standar manajemen tentu dapat dibangun berdasarkan
nilai-nilai Islam melalui kerangka wahyu memandu ilmu yang menghasilkan SDM kompetitif, professional,
handal sesuai dengan cita cita dan visi lembaga ini.

B. Pembahasan
Memotret karakteristik dunia bisnis yang expansif saat ini memungkinkan untuk mengglobalkan
konsep manajemen secara lintas sektoral. konsep manajemen dalam perkembangannya menjadi begitu
fenomenal sehingga dunia pendidikan pun tidak terlepas dari pengaruh dinamika manajemen di dunia
industri dan bisnis. Disadari bahwa fenomena adopsi ilmu, konsep atau teori manajemen dari ranah
bisnis dan industri ke dunia pendidikan memang cukup marak. Salah satu konsep yang diadaptasi dari
bisnis industri dan kemudian diadopsi adalah membangun standar manajemen di dunia pendidikan.
Sehingga institusi pendidikan (termasuk lembaga pendidikan Islam) banyak yang menggunakan sistem
standarisasi ala manajemen bisnis industry untuk mencapai keunggulan bersaing (competitive advantage).
Padahal tentu saja kedua dunia itu (bisnis dan pendidikan) berbeda secara filosofi dan tujuan akhirnya.
Sehingga semestinya perlu adanya pembahasan terkait standar manajemen pendidikan utamanya yang
berbasis nilai-nilai Islam.
Islam sangat mendukung dan menganjurkan munculnya berbagai ilmu pengetahuan yang dapat
dimanfaatkan umat manusia bagi kemasalahatan hidup di dunia ini yang diungkap cukup banyak dalam
Al-Qur’an baik berupa ayat-ayat kauniyah maupun kauliyah. Al-Qur’an membenarkan adanya ayat-ayat
kauliyah yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Keduanya (ayat-ayat kauniyah dan kauliyah) tidak dapat
dipisahkan satu dan lainnya sebagaimana konsep tauhid dalam Islam merupakan satu kesatuan dari
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pemahaman terhadap nilai-nilai kekuasaan Allah yang Esa dan hasil-hasil ciptaannya berupa ayat-ayat
kauliyah.
Kita harus akui bahwa konsep dan sistem manajemen di bidang pendidikan sebagai bidang studi
dan profesi tidak terlepas dari prinsip-prinsip manajemen di dunia industri dan bisnis karena memang
dari situ berawal pengembangan ilmu manajemen dimana model-model yang biasa diterapkan di dunia
industri dan bisnis di alih-fungsikan ke ranah pendidikan. Pada abad ke-21 teori utama manajemen telah
diadaptasi dari konsep industri lalu dikembangkan kedalam konteks pendidikan meskipun tentunya
terdapat penyesuaian kebutuhan spesifik lembaga pendidikan tersebut
Model industri dan bisnis selalu sejalan dengan kebutuhan pelanggan dan keinginan sebagai target
bisnis. Oleh karena itu, membangun standar menjadi hal penting dalam bidang industri bagi kemajuan
organisasi perusahaan. Setiap aktivitas dalam organisasi atau lembaga harus sesuai dengan standar yang
ditentukan manajemen untuk mencapai target yang ditetapkan. Standar-standar manajemen praktis yang
digunakan dunia industri dan bisnis tersebut lalu dimanfaatkan oleh sektor lain seperti pendidikan tidak
terkecuali pendidikan Islam. Manajemen pendidikan lalu berkembang menjadi bidang baru dalam dunia
pendidikan.
Lalu bagaimana seharusnya membangun sebuah model manajemen islami melalui konsep wahyu
memandu ilmu dalam lembaga pendidikan islam dengan tetap berfokus pada tujuan yakni menghasilkan
output sumberdaya manusia berkualitas, profesional, handal, dan memiliki keunggulan bersaing dan
outcome nya adalah memenuhi target dengan menciptakan berbagai lembaga dengan berstandar pada
tatakelola islami, berbisnis islami, yang disebar melalui lulusan lulusan lembaga ini.

1. Konsep Manajemen dan Sumber Daya Manusia dalam Islam
Dalam konteks Islam manajemen disebut juga dengan (سياسة-

 )تدبري – إدارةyang bersal dari lafadz

أين إىل معرفة هي ااإلدارة
والطاقم خرتك ولبا لك التصرف كيفية معرفة هلا تنعرض اليت والعوامل القوي ومعرفة جتنبها اليت املشاكل ومعرفة تذهب
هناك إىل الذهاب مرحلة يف ضياع وبدون وبكفاءة الباحرة. Artinya: manajemen adalah mengetahui kemana

()دبر – أدار – ساس. Menurut S. Mahmud Al-Hawary manajemen (Al-Idarah) ialah;

yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan bagaimana
mengemudikan kapal anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses
mengerjakannya.
Manajemen merupakan kegiatan, proses dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan akhir secara
maksimal dengan bekerja sama sesuai pekerjaan masing-masing. Maka kebersamaan dan tujuan akhirlah
yang menjadi fokus utama.masih dalam pandangan Islam, manajemen memiliki unsur-unsur yang tidak
jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Hal ini telah tertuang dalam Al-Qur’an dan AlHadits sebagai falsafah hidup umat Islam. Unsur-unsur tersebut diantaranya;

Pertama ( )التخطيطatau Planning; yaitu perencanaan atau gambaran dari sesuatu kegiatan yang akan
datang dengan waktu, metode tertentu. Sebagaimana Nabi telah bersabda: (العمل أحدكم عمل إذا حيب اهلل إن
 )يتقنه أنArtinya: Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan,
dilakukan secara itqan (tepat, tearah, jelas, tuntas. (HR. Thabrani).

Dalam Al-Qur’an: Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguhsungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap. (Al-Insyirah; 7-8), dan
bahwa setiap apa yang diperbuat oleh manusia maka ia harus mempertanggung jawabkannya. Agama
mengajarkan umatnya untuk membuaat perencanaan yang matang dan itqan, karena setiap pekerjaan
akan menimbulkan sebab akibat. Adanya perencanaan yang baik akan menimbulkan hasil yang baik
juga sehingga akan disenangi oleh Allah. Tentunya penilaian yang paling utama hanya penilaian yang
datangnya dari Allah SWT.

BUKU 2

177

Perencanaan adalah menentukan tujuan dan standar, menetapkan sistem dan prosedur, menetapkan
remcana atau proyeksi untuk masa depan, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Hasyr [59]: 18, berikut
ini: Hai orang-orang yang ebriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap dia memerhatikan apa yang telah
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa
yang kamu kerjakan.

Kedua, ( )التنظيمatau Organization merupakan wadah tetang fungsi setiap orang, hubungan
kerja baik secara vertikal atau horizontal. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman (مجيعا اهلل واعتصمواحببل
 )…أعداء إذكنتم عليكم اهلل نعمت والتفرقواواذكرواArtinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah,
dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah)
bermusuh-musuhan… (Ali Imran; 103) . Ayat ini menunjukkan bahwa organisasi merupakan kumpulan orangorang yang bisa diorganisir dengan baik. Maka hendaknya bersatu-padulah dalam bekerja dan memegang
kometmen untuk menggapai cita-cita dalam satu payung organisasi dimaksud. Allah berfirman; (اليكلف
 )…مااكتسبت وعليها وسعهاهلاماكسبت إال نفسا اهللArtinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan)
yang dikerjakannya. (Al-Baqarah; 286) .

Fungsi pengorganisasian memberikan tugas khusus kepada setiap SDM, membangun divisi/
departemen, mendelegasikan wewenang pada SDM, menetapkan analisis pekerjaan atau analisis
jabatan, membangun komunikasi, mengoordinasikan kerja antara atasan dengan bawahan. Sejalan
dengan beberapa ayat diatas, sejarah telah memberi contoh dimana Ali bin Abi Thalib pernah membuat
pernyataan yang terkenal yaitu; ( )بنظام الباطل يغلبه نظام بال احلقArtinya: Kebenaran yang tidak terorganisasi
dengan rapi, dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik. Dan Ali bin Abi Thalib
merupakan pernyataan yang realistis untuk dijadikan rujukan umat Islam. Hancurnya suatu institusi
yang terjadi saat ini karena belum berjalanannya ranah organisasi dengan menggunakan manajemen
yang benar secara maksimal.
Ketiga, (  )التنسيقPenstafan, kepemimpinan: menetapkan jenis atau tipe SDM yang akan
dipekerjakan, merekrut calon karyawan, mengevalusi kinerja, mengembangkan melatih dan mendidik
karyawan. Sementara Kepemimpinan: mengupayakan agar ornag lain dapat menyelesaikan pekerjaan yang
menjadi tanggung jawabnya, meningkatkan semangat kerja, memotivasi kerja karyawan, sebagimana dalam
surah Al-Anfaal: (8:29) “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan
kepadamu Furqan, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, dan mengamouni (dosa-dosa)mu. Dan
Allah mempunyai karunia yang besa”. Furqan disini dimaksudkan adalah petunjuk yang dapat membedakan
antara yang hak dan yang batil, dapat juga diartikan di sini sebagai pertolongan. Demikian pula dalam
surah Ali Imran [3]: 15: “Katakanlah: “inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian
itu?” untuk ornag-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir dibawahnya
sungai-sungai; mereka kekal didalamnya. Dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah
dan Allah maha melihat akan hamba-hamba-Nya

Keempat, ( )الرقابةatau Controling, Pengendalian: menetapkan hasil standar pencapaian hasil kerja,
standar mutu, melakukan review atas hasil kerja, melakukan tindakan perbaikan sesuai dnegan kebutuhan.
Pengawasan: melakukan audit terhadap kemungkinan adanya ketidakcocokan dalam pelaksanaan ataupun
sistem prosuder yang berlaku sehingga tidak menimbulkan risiko yang tidak baik bagi perusahaan di
masa depan, sebagaimana firman Allah Subhanhuata’ala dalam surah Al-Nisa [4]: 58: “Sesungguhnya
Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. Salah satu
aspek pengendalian adalah menjaga keselamatan dan kesuksesan institusi merupakan tugas utama baik
manajer pimpinan dan segenap potensi sumberdaya manusia, Bagaimana manajer dan pemimpin bisa
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mengontrol orang lain sementara dirinya masih belum terkontrol. Seperti dalam surat Al mujadalah:7,
Artinya: Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang
ada di bumi…”. Para pelaksana institusi akan melaksanakan tugasnya dengan konsisten sesuai dengan
sesuatu yang diembannya, dan meningkatkan spirit kerja karena mereka menganggap bahwa setiap
tugas pertanggung jawaban yang paling utama adalah kepada Sang Khaliq yang mengetahui segala yang
diperbuat oleh makhluk-Nya.
Sementara dalam pandangan Islam, kedudukan dan peran SDM menjadi sangat unik, selain diciptakan
Allah sebagai khalifah seperti dalam surat albaqoroh (2:30): ‘ bahwa ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada
para malaikat: sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi”, mereka berkata: mengapa engkau
hendak menjadikan khalifah dibumi itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal
kami sesantiasa bertasbih memuji Engkau dan mensucikan engkau? Tuhan berfirman: sesungguhnya Aku mengetahui
apa yang tidak kamu ketahui”.
Dalam manajemen sumber daya manusia faktor yang menjadi perhatian dalam Manajemen SDM
adalah manusianya itu sendiri. Disadari bahwa SDM merupakan masalah penting, karena melalui SDM
yang menyebabkan sumber daya yang lain dalam organisasi atau lembaga berfungsi dijalankan dan
dilaksanakan. Disamping itu, SDM dapat menciptkan efesiensi, efektivitas dan produktivitas perusahaan.
Melalui SDM yang efektif mengharuskan manajer atau pimpinan untuk menemukan cara terbaik dalam
mendayagunakan orang-orang yang ada dalam lingkungan perusahaannya agar tujuan-tujuan yang
diingikan dapat dicapai. Berkaitan dengan hal diatas terdapat dalam surah Al Anfal [8]: 60: “Dan siapkanlah
untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sangggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang
(yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang
kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya
akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).

2. Existing Condition dan Potensi Pemberdayaan SDM di UIN Sunan Gunung Djati
Sumber daya manusia berkualitas sebagai satu satunya output lembaga pendidikan tinggi, yang semestinya
tidak hanya sampai pada tujuan oputput saja, tapi bagaimana mendorong menjadi outcome atau mencapai
bahkan melampaui target yang diharapkan, sejatinya memerlukan daya dukung infrastruktur fisik dan
non fisik, dengan menggunkan konsep dan kerangka bangun yang ajeg dan kuat, UIN Sunan Gunung
Djati pada tataran konsep telah memiliki sebuah visi ideal melalui konsep wahyu memandu ilmu dengan
tujuan membangun sumberdaya manusia yang unggul kompetitif dan berdaya saing serta professional
dan handal yang tentu dipadukan dengan nilai nilai dasariah sebagai karakter fundamen yakni nilai nilai
keislaman. Tentu tidak mudah merealisasikan visi yang sedemikian rupa ditengah konsep keilmuan yang
semakin berkembang dan hampir tanpa batas. Namun demikian existing condition lembaga saat ini belum
secara maksimal mendukung kearah peningkatan potensi pengembangan SDM antara lain:
a.

Masih terbatasnya ruang lingkup kajian atau hasil riset yang seharusnya menjadi daya saing lembaga,
baik berupa kajian riset secara langsung atau aktivitas lain seperti FGD, team teaching, dst karena
terbatas berorientasi pada hasil, belum sampai pada outcome ( input—proses—output—outcome)

b.

Hasil hasil riset yang sudah dilakukan cenderung hanya memenuhi aspek kuantitas saja, sementara
output yang diharapkan secara kualitas meningkat belum dikelola secara optimal (karena kualitas
pun harus dikelola, melalui ruang publikasi yang lebih luas)

c.

Potensi pemberdayaan melalui fungsi fungsi pendidikan, pelatihan, pengembangan (education, training
and development) belum maksimal dan cenderung bias sehingga mengaburkan apa yang menjadi tujuan
lembaga

d.

Aspek pemerataan potensi kelembagaan belum dilakukan secara optimal
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e.

Daya saing lulusan yang dihasilkan masih sebatas pemenuhan kuantitas saja, sementara peningkatan
kualitas lulusan masih harus terus di lakukan.

Beberapa hal diatas, yang sebenarnya mungkin masih banyak yang harus dibenahi terkait aspek
penatakelolaan lembaga dan pemberdayaan sumberdaya manusia yang berkualitas, tentu membutuhkan
serangkaian cara dan proses serta sistem pengelolaan yang lebih baik untuk mendorong mewujudkan
visi lembaga, beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan adalah:
a.

Melakukan beberapa perubahan melalui cara pandang baru/new paradigm terkait proses dan cara serta
sistem pengelolaan yang lebih menyeluruh integrative holistic, bisa dengan mengadopt beberapa hal
terkait proses penata kelolaan yang dilakukan dilingkungan organisasi bisnis yang memiliki daya
saing, keunggulan bersaing, tapi juga bagaimana mempertahankan daya saing (sustainable competitive
advantage)hal ini pernah dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi, dengan mengadopsi proses
tatakelola organisasi bisnis dengan tetap mempertahankan kultur lembaga yang menjadi prinsip
dasar dan tetap memiliki keunggulan bersaing (studi dan riset dilakukan oleh peneliti tentang kajian
manajemen berbasis nilai di Binus dan Gunadarma University 2011-2013, sebagai bahan perbandingan
saja )

b.

Memberikan peluang sebesar besarnya kepada para peneliti, dosen, pengajar, dan lembaga yang
terlibat dalam proses pengelolaan dengan memberikan berbagai akses dan pilihan serta kemudahan
dalam berbagai hal dengan tujuan kualitas

c.

Karena lembaga sudah memiliki unit penjaminan mutu, tentu dapat menjadi wadah bagi segala
bentuk peningkatan kualitas lembaga yang tidak hanya concern pada mutu akademik saja, tapi
kemudian juga mengawal hingga outcome yang menjadi target lembaga yakni keunggulan daya saing
berkelanjutan.dan dibutuhkan komitmen jangka panjang dan konsistensi terhadap keberlanjutan
peningkatan mutu secara terus menerus dari berbagai pihak dalam lembaga ini, utamanya adalah
komitmen dan konsistensi pemimpin (karena manajemen adalah komitmen dan konsistensi)

d.

Memberdayakan cross sectional function dalam proses pengelolaan, karena keberhasilan sebuah lembaga
tidak lagi menjadi milik satu unit atau individu, tapi bagaimana tujuan lembaga menjadi tujuan
bersama

e.

Pilihan menggunakan tatakelola menggunakan sistem terintegrasi menyeluruh dan komprehensif saat
ini tentu menjadi kebutuhan bagi setiap lembaga termasuk lembaga pendidikan tinggi, baik sistem
berupa pemanfaatan teknologi terpadu, maupun pilihan model dan konsep, jika dalam organisasi
atau perusahaan bisnis bisa diterapkan konsep balance score card, konsep ini bisa saja dimanfaatkan
di lembaga pendidikan, yang tentu disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, begitu pula dalam
aspek pemberdayaan sumberdaya manusia, dapat menggunakan konsep human resources score card
(HR-Scorecard) sebagai alat atau model untuk membantu pencapaian tujuan lembaga

C. Penutup
Berhasil atau gagalnya pelaksanaan sebuah lembaga atau organisasi sangat tergantung pada sejauh mana
kualitas SDM yang dibangun, termasuk dalam lembaga pendidikan semisal UIN Sunan Gunung Djati
bandung Dengan demikian, jelas betapa pentingnya peran strategisnya pengembangan dan peningkatan
kualitas SDM dalam organisasi, lembaga khusunya pendidikan tinggi yang terus berkembang sejalan
dengan tuntutan era globalisasi. SDM yang berkualitas akan sangat menentukan keberhasilan organisasi
dan lembaga di masa mendatang yang memiliki value asset yang tinggi dimasa yang akan datang. Dan
beberapa hal yang dapat dilakukan adalah:
1.

komitmen dan konsistensi peran pengambil keputusan dalam hal ini pimpinan sangat dibutuhkan
demi mewujudkan visi lembaga yang berorientasi pada outcome
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2.

membuat sebuah konsep atau model strategic management bagi lembaga yang bersifat integrative
holistic tanpa meninggalkan nilai nilai institusi sebagai lembaga yang islami berkarakter melalui
wahyu memandu ilmu

3.

memberikan peluang yang sama bagi seluruh stake holder lembaga dengan tujuan mewujudkan visi
misi lembaga dengan menyediakan berbagai alat bantu sarana prasarana, baik sumberdaya alam,
sumberdaya manusia dan sumberdaya organisasi.
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STRATEGI PENERAPAN SPIRIT KEILMUAN WAHYU
MEMANDU ILMU DALAM BIDANG ILMU FIQIH
BERPERSPEKTIF KEADILAN GENDER DI KAMPUS
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Nina Nurmila

A. Pendahuluan
Al-Quran merupakan pedoman umat manusia sepanjang masa, namun kondisi dan situasi umat Muslim di
berbagai belahan dunia berubah seiring dengan berubahnya perkembangan zaman. Salah satu contoh dari
wujud perubahan dan perkembangan zaman adalah mulai bergesernya pembagian kerja antara laki-laki
dan perempuan seiring dengan berubahnya zaman. Misalnya, kini proses mencari nafkah tidak lagi hanya
mengandalkan kekuatan fisik seperti yang terjadi di zaman berburu dan meramu, yang biasanya hanya
dianggap pantas dilakukan oleh laki-laki, sementara perempuannya hanya dianggap pantas mengerjakan
tugas domestik seperti mengasuh dan mendidik anak, memasak dan merapikan rumah. Saat ini, di
era teknologi dan informasi, perempuan sudah banyak yang dapat mengakses pendidikan yang sama
tingginya bahkan ada yang melebihi tingkat pendidikan yang diraih laki-laki sehingga mereka banyak
yang mampu berkiprah di ranah publik dan berkontribusi secara penghasilan kepada keluarganya. Dalam
kondisi perempuan berkontribusi terhadap pencarian nafkah keluarga, maka dirasakan adil jika laki-laki
juga dapat berkontribusi dalam penyelesaian pekerjaan domestik yang selama ini hanya dibebankan
kepada dan dianggap kodrat perempuan. Pada sebagian suami istri lain, bahkan ada yang hanya istrinya
yang mampu mencari nafkah sementara suaminya karena satu dan lain hal tidak dapat mencari nafkah.
Berbedanya situasi dan kondisi, di antaranya dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, dalam berumah
tangga atau pun dalam mengelola urusan umum, menjadikan fiqih yang yang diproduksi di Arab pada
masa abad pertengahan, yang lebih bernilai patriarkal, yaitu memposisikan laki-laki selalu di atas posisi
perempuan, tidak lagi relevan untuk konteks Indonesia masa kini sehingga dibutuhkan fiqih baru yang
berperspektif keadilan gender.
Konsep keilmuan yang diusung UIN SGD Bandung, yaitu Wahyu Memandu Ilmu (WMI), mendorong
agar Al-Qur’an dan al-Sunnah dikaji secara kreatif-inovatif supaya dapat diinterpretasikan secara terus
menerus seiring dengan perkembangan zaman (Konsorsium Bidang Ilmu UIN Sunan Gunung Djati
Bandung, 2008: 8). Konsep ini memberikan mandat agar nilai-nilai universal Islam menjadi pijakan
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dalam pengembangan seluruh bidang dan disiplin keilmuan yang dikembangkan di lingkungan kampus
UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Di antara nilai-nilai universal Islam adalah tauhid, kesetaraan dan
keadilan. Tauhid, kepercayaan bahwa Allah adalah Mahaesa, meniscayakan kesetaraan dan keadilan
semua makhluk-Nya di hadapan-Nya, tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit ataupun suku bangsa,
termasuk tidak adanya tuhan kedua bagi seorang istri, setelah Allah. Laki-laki dan perempuan setara di
hadapan Allah, yang membedakan hanyalah kualitas ketakwaannya (QS 49: 13).
Konsep keilmuan Wahyu Memandu Ilmu juga menekankan pentingnya iman, ilmu dan amal. Yaitu
keimanan pada wahyu tuhan, yang kemudian diejawantahkan dengan produksi ilmu pengetahuan
yang dihasilkan dari interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur’an berupa misalnya Tafsir dan Fiqih, yang
kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang terwujud dalam akhlakul karimah. Fiqih yang
dihasilkan dengan perspektif patriarkal dapat menimbulkan ketidak adilan bagi perempuan, sehingga
untuk menegakkan nilai universal Islam, yaitu keadilan, maka diperlukan pengembangan mata kuliah
Fiqih berperspektif keadilan. Yaitu fiqih yang dapat memberikan panduan agar laki-laki dan perempuan
hidup nyaman dengan saling membantu satu sama lain, bukan yang satu nyaman di atas kesulitan dan
kepayahan jenis kelamin yang lain.

B. Pembahasan
Sebelum memberikan usulan terkait pengembangan mata kuliah Fiqih berperspektif keadilan gender,
mengingat gender merupakan hal yang relatif baru di kalangan akademisi UIN Bandung, terlebih dahulu
saya perkenalkan tentang definisi, sejarah dan arti penting istilah gender dalam upaya implementasi
nilai-nilai universalitas Islam.

Definisi, Sejarah Dan Arti Penting Gender
Gender merupakan istilah yang sudah lama digunakan dalam grammar atau tata bahasa Inggris untuk
menunjukkan benda yang tidak bisa diidentifikasi apakah ia laki-laki atau perempuan. Istilah ini kemudian
mulai digunakan dalam wacana feminisme sejak tahun 1970an di negara Barat. Walaupun istilah gender
pertama kali digunakan di Barat, namun pada realitasnya semua masyarakat memiliki gender.
Gender adalah konstruksi/buatan masyarakat tentang keidealan laki-laki dan perempuan berdasar
pada jenis kelaminnya. Karena gender dibentuk oleh suatu masyarakat, maka gender dapat berbeda
antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, dan antara satu masyarakat di suatu masa dengan
di masa yang berbeda. Misalnya seperti yang sudah dijelaskan di atas pembagian tugas dan idealitas
laki-laki dan perempuan di masa berburu dan meramu akan berbeda dengan idealitas di masa teknologi
dan informasi.
Konstruksi gender yang ada di masyarakat tidak masalah jika tidak menimbulkan ketidak adilan.
Artinya, di masa lalu atau sekarang, ketika suami menjadi pencari nafkah dan istri menjadi ibu rumah
tangga, itu tidak menjadi masalah selama keduanya menjalankan tanggung jawabnya masing-masing.
Namun akan menjadi masalah jika harus selalu laki-laki saja (pematokan peran berdasar jenis kelamin)
yang dibolehkan menjadi nafkah, sementara tidak semua laki-laki masa sekarang dapat mengemban
tanggung jawab tersebut. Sama halnya akan terjadi ketidak adilan jika perempuan hanya boleh menjadi
ibu rumah tangga saja karena jenis kelaminnya, sementara ia memiliki kemampuan mencari nafkah.
Demikian halnya akan terjadi ketidak adilan jika perempuan dibolehkan mencari nafkah namun tetap
dibebani melakukan seluruh pekerjaan domestik. Oleh karena itu diperlukan konstruksi gender baru
yang adil, dimana laki-laki dan perempuan dapat berbagi tugas secara fleksibel berdasar kemampuan dan
kesempatan, bukan semata berdasar jenis kelamin.
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Mengingat agama sangat berpengaruh terhadap pembentukan peran laki-laki dan perempuan,
sementara itu pemahaman terhadap agama, yang tertulis baik dalam Fiqih ataupun Tafsir yang ada lebih
bersifat patriarkal, maka diperlukan adanya fiqih baru yang berperspektif keadilan gender.
Istilah gender begitu penting untuk dibedakan dari kodrat. Selama ini banyak disalah fahami bahwa
kodrat perempuan itu adalah menjadi ibu rumah tangga di rumah, mengasuh anak, dan menyelesaikan
pekerjaan rumah tangga. Padahal itu semua adalah gender, yang dapat dilakukan baik oleh laki-laki ataupun
perempuan. Kodrat perempuan, yang secara biologis berbeda dengan laki-laki, adalah bahwa perempuan
memiliki payudara, rahim dan vagina, yang memungkinkannya bermenstruasi, hamil, melahirkan dan
menyusui.
Istilah gender mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1980an. Pada tahun 1984, Indonesia meratifikasi
the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang No.
7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Perempuan. Namun istilah gender baru mulai populer di kalangan akademisi Muslim pada tahun 1990an,
yaitu sejak masuknya pengaruh buku-buku para akademisi Muslim seperti Fatima Mernissi, Amina Wadud
dan Asghar Ali Engineer yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pada tahun 2000, gender diadopsi
pemerintah Indonesia sebagai bagian integral dalam proses pembangunan di Indonesia melalui Inpres
No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (gender mainstreaming). Dalam proses pendidikan
di perguruan tinggi, Inpres ini meniscayakan terintegrasinya perspektif keadilan gender dalam semua
kurikulumnya.
Upaya mengintegrasikan perspektif gender dalam kurikulum di Perguruan Tinggi Agama Islam telah
dilakukan sejak akhir tahun 1990an baik oleh UIN Yogyakarta ataupun UIN Jakarta, yang merupakan the
Center of Excellent bagi perguruan tinggi Islam lainnya di seluruh Indonesia. Mata kuliah Studi Islam
dan Gender sudah mulai diajarkan di Program Pascasarjana UIN Jakarta sejak sekitar tahun 2000an.
Penulis sendiri, yang memiliki latar belakang pendidikan S2 dan S3 di bidang Studi Gender dan Studi
Islam, pernah diminta menulis modul Studi Islam dan Gender oleh UIN Jakarta sejak tahun 2007 yang
kemudian diterbitkan oleh UIN Jakarta pada tahun 2008 (Nurmila).
Di UIN SGD Bandung, studi gender telah diajarkan di Fakultas Ushuluddin pada tingkat S1 yaitu
Jurusan Tafsir Hadits pada mata kuliah Agama dan Jender dan di Jurusan Sosiologi. Pada Fakultas Syariah,
nilai-nilai kesetaraan gender diajarkan melalui mata kuliah Tafsir Ahkam Keluarga dan Hadits Ahkam
Keluarga. Kajian tentang gender pun mulai bermunculan dari tingkat S1 sampai S3. Di antaranya, penulis
pernah menguji dan membimbing disertasi tentang gender di antaranya, yaitu yang ditulis oleh: (1)
Akmaliyah (2009) tentang “Pendidikan Kesetaraan Jender di Perguruan Tinggi Agama Islam” (Studi Kasus
di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung), (2) Ahmad Sanusi (2012) tentang “Pemikiran
Nawawi Al-Bantani W1316/1898 M tentang Munakahat dan Relasi Gender”, (3) Siah Khosyi`ah (2013)
tentang “Hukum Kewarisan pada Masyarakat yang Melakukan Nikah Kiayi” (Studi Kasus Antropologi
Hukum Islam di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon) Masrifah (2014) tentang “Dinamika Sosial
Perempuan Muslim Jawa Barat” (Studi Kasus Badan Kerjasama Wanita Islam/BKSWI Jawa Barat), Neng
Hannah (2015) tentang “Konstruksi Seksualitas Masyarakat Muslim dan Tindak Kekerasan terhadap
Perempuan” (Studi Kasus atas Pengalaman Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga di Pusat
pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A Jawa Barat).
Setelah diujikannya disertasi Dr. Akmaliyah yang hasilnya menunjukkan masih minimnya studi
gender di UIN SGD Bandung dan merekomendasikan diadakannya satu mata kuliah khusus tentang
gender, mulai tahun 2010, penulis diminta mengampu mata kuliah Pendidikan Gender di Program
Studi Ilmu Pendidikan Islam (IPI) S3. Sambutan mahasiswa beragam. Mereka yang sudah kuat terpatri
nilai-nilai patriarkisnya cenderung tertutup dan menentang mata kuliah ini sehingga mereka cenderung
salah faham dan enggan mendengarkan kuliah dosen. Sementara mereka yang terbuka dan mau belajar
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merasa terbantu dengan diberikannya mata kuliah ini, menerapkannya dalam kehidupan berkeluarga
sehingga dapat hidup dengan lebih bahagia bersama pasangannya dengan nilai-nilai Islami yang dipelajari
dalam mata kuliah ini serta merekomendasikan mata kuliah ini diberikan sejak jenjang S1. Sayangnya
karena sejak tahun 2012 terjadi pengerucutan mata kuliah pada program S3, maka beberapa mata kuliah
digabung menjadi satu, termasuk Pendidikan Gender yang digabung dengan Pendidikan Multikultural
menjadi satu mata kuliah Isu-isu Global Pendidikan. Walaupun pembelajaran mata kuliah Pendidikan
Gender ini tidak memiliki ruang sebesar saat menjadi mata kuliah tersendiri, namun secara wilayah,
mata kuliah ini kemudian diperluas menjadi diajarkan pula di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
S3 sejak tahun 2012.
Saat ini Kementerian Agama sedang menyiapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang di
dalamnya termaktub kurikulum yang akan menjadi acuan bagi PTAI seluruh Indonesia. Komnas Perempuan
sudah merekomendasikan agar KKNI ini berperspektif Hak Asasi Manusia dan Gender, sehingga penting
bagi UIN Bandung untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam kurikulumnya, mengingat UIN
Bandung adalah bagian dari Indonesia, yang secara kebijakan sudah memiliki payung hukum sejak
diratifikasinya CEDAW tahun 1984 dan dikeluarkannya Inpres No. 7/2000 tentang Pengarus Utamaan
Gender. Keengganan belajar tentang gender dapat berakibat fatal seperti yang terjadi pada calon hakim
agung, yang kemudian tidak lulus seleksi setelah dikecam keras oleh publik (yang sudah banyak melek
gender) karena pernyataan yang dikeluarkannya dinilai tidak sensitif gender.

1. Usulan Pengembangan Mata Kuliah Fiqih Berperspektif Keadilan Gender
Pada dasarnya, karena produk keilmuan hasil dari proses pemahaman terhadap Al-Qur’an itu bukan
hanya Fiqih, perspektif gender bisa dimasukan dalam mata kuliah lain seperti Tafsir, Hadist dan Sosiologi.
Namun karena latar belakang pendidikan dan bidang studi yang penulis ampu adalah Fiqih, maka di
sini penulis lebih memfokuskan pada pengembangan mata kuliah Fiqih berperspektif keadilan gender,
walaupun dapat juga diaplikasikan dalam mata kuliah Tafsir dan Hadits.
a.

Desain Metodologi Penelitian
Penelitian fiqh berperspektif keadilan gender dapat menggunakan metodologi feminisme. Metodologi
feminisme merupakan salah satu metodologi baru yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari
metodologi kualitatif. Metodologi feminisme mengkritik ketidak terlihatan perempuan (invisibility of
women), baik sebagai objek ataupun ahli ilmu sosial (social scientist): perkembangan dari “a sociology
about women to a sociology for women” (Gorelick, 1991: 459). Metodologi feminisme juga di antaranya
didasarkan pada Teori Kritis. Teori Kritis berasumsi bahwa ilmu pengetahuan itu tidaklah bebas
nilai, melainkan dipengaruhi oleh latar belakang dan kepentingan penulisnya (Agger, 1991).

b.

Ruang Lingkup Penelitian dan Spesifikasinya
Penelitian fiqh berperspektif keadilan gender dapat dilakukan baik secara empirik maupun teoritis.
Secara empirik, penelitian fiqih berperspektif keadilan gender dapat mengambil data misalnya
dengan mendengarkan suara atau perspektif dan pengalaman perempuan tentang poligami,
untuk mengimbangi kajian fiqih yang secara normatif dibuat dan didasarkan pada perspektif dan
pengalaman laki-laki (lihat misalnya, Nurmila, 2009); atau tentang kekerasan yang dilakukan lakilaki terhadap istrinya yang mungkin terpengaruh dengan pembacaan patriarkal terhadap nilai-nilai
Islam, yang sebenarnya menyuruh memperlakukan perempuan dengan baik (lihat misalnya Neng
Hannah, 2015). Secara teoritis, penelitian fiqih berperspektif keadilan gender dapat dilakukan
dengan mengkritisi karya yang ada yang jika ditinjau dari perspektif keadilan gender dan konteks
kekinian adalah bias gender (lihat misalnya Sanusi, 2012). Topik lain yang bisa menjadi kajian
adalah tentang kepemimpinan perempuan, pembagian kerja di ranah domestik dan publik, waris,
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perwalian, perkawinan anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan masalah fiqih lainnya
yang menyangkut relasi antara laki-laki dan perempuan.
c.

Kondisi Sumber Daya Manusia/SDM di UIN SGD Bandung
Saat ini walaupun masih sedikit, namun SDM yang ada di UIN SGD Bandung bukan sama sekali
tidak ada. Bermunculannya para doktor baru yang menggeluti kajian gender seperti yang disebut di
atas, juga yang belajar di luar UIN, seperti yang dilakukan oleh Irma Riyani di University of Western
Australia (2016) merupakan potensi yang lumayan untuk didorongnya pengembangan Fiqih dan Tafsir
yang berperspektif keadilan gender. Dengan diajarkannya mata kuliah gender di Prodi Pendidikan
Bahasa Arab dan Ilmu Pendidikan Islam S3, yang mahasiswanya banyak yang berprofesi sebagai dosen
UIN SGD Bandung merupakan potensi yang baik bagi keberlanjutan implementasi digulirkannya
fiqih berperspektif keadilan gender ini. Para dosen ini, mengingat tugasnya selain mengajar adalah
meneliti, maka diharapkan mereka juga tertarik meneliti di bidang fiqih berperspektif keadilan
gender, yang terutama sudah sejak 1995 digeluti penulis.

d.

Kondisi yang Diharapkan
Isu gender merupakan isu yang baru dan belum banyak dikenal di UIN Bandung, oleh karena itu,
sesuai rekomendasi Dr. Akmaliyah dan para mahasiswa S3 yang pernah mengambil mata kuliah
Pendidikan Gender di jenjang S3, diharapkan mata kuliah tentang gender diajarkan secara independen
sejak jenjang S1; dan diharapkan lebih banyak lagi civitas akademika UIN Bandung yang mampu
memahami gender, dari hulu ke hilir, sejak tingkat pemegang kebijakan seperti rektor dan dekan
sampai dosen, staf di berbagai fakultas dan pascasarjana dan para pustakawan. Dengan memahami
isu gender, diharapkan para pustakawan dapat menyediakan buku-buku terbaru tentang gender.
Juga diharapkan civitas akademika UIN Bandung tidak tertinggal pengetahuannya dibanding warga
negara Indonesia lainnya yang sudah banyak mengetahui isu gender karena hanya orang-orang yang
tahulah yang dapat mengetahui ketidak tahuan seseorang, baik melalui ucapan, kebijakan, pelaksaan
pembelajaran ataupun ketersediaan buku-buku di perpustakaan.

e.

Program Pengembangan Bidang Ilmu
1) Penguatan Teori
Diharapkan setiap fakultas mengalokasikan dananya untuk melakukan training gender untuk
para dosen dan karyawan secara bertahap, setiap semester, agar setidaknya semua dosen dan
staf faham tentang apa itu gender, arti penting istilah gender, indikator keadilan gender (akses,
kontrol, partisipasi dan manfaat) dan indikator ketidak adilan gender (kekerasan, diskriminasi,
subordinasi, marginalisasi, stereotype dan double/multiple burdens). Jika civitas akademika UIN
sudah mengetahui tentang teori dasar gender, tahap berikutnya bisa dilaksanakan secara reguler
setiap semester dilakukan seminar tentang isu-isu gender yang lebih advanced terkait topik
kekinian, misalnya topik kekinian tentang kepemimpinan perempuan, manajemen pendidikan
dan pengasuhan anak dalam konteks ibu bekerja, upaya pencegahan kekerasan seksual dan
kekerasan dalam rumah tangga. Ini semua berbeda jika dibahas dalam perspektif keadilan gender
dibanding dibahas pada acara Dharma Wanita yang cenderung hanya melibatkan para istri/ibuibu dengan asumsi dan penekanan seolah hanya perempuan saja yang bertanggung jawab di
ranah domestik. Gender bukan masalah perempuan, melainkan perempuan dalam hubungannya
dengan laki-laki, sehingga pelibatan laki-laki sangat penting dalam upaya pencapaian kebahagiaan
bersama antara laki-laki dan perempuan.
2) Penguatan Kelembagaan
Perlu ada revisi kurikulum, terutama pada mata kuliah Fiqh dan Tafsir atau mata kuliah yang
membahas isu relasi antara laki-laki dan perempuan, agar mengintegrasikan perspektif keadilan
gender. Namun agar para dosennya dapat melakukan integrasi tersebut perlu diadakan training
BUKU 2

187

gender bagi semua dosen UIN SGD Bandung seperti yang diusulkan pada penguatan teori di
atas. Sinergitas antara dosen dan pustakawan tentu saja sangat diperlukan, yaitu agar dosen
dapat menginformasikan buku-buku tentang gender yang perlu diadakan di perpustakaan dan
para pustakawan dapat memenuhi pengadaan buku tersebut. Jurnal tentang perspektif gender
penting ada. Pusat Studi Wanita/PSW UIN Bandung, yang sekarang berganti nama menjadi Pusat
Studi Gender dan Anak (PSGA) sudah memiliki jurnal Az-Zahra. Maka selanjutnya diperlukan
upaya agar jurnal ini terus dapat mempublikasikan karya-karya atau hasil penelitian terkini
terkait isu gender. Penyediaan dana yang cukup diperlukan untuk biaya publikasi dan seminar
atau penyediaan hadiah untuk kompetisi menulis agar jurnal ini bisa menjaring tulisan dengan
kualitas yang terbaik.
3) Pengembangan SDM
Sudah mulai bertambah dosen yang tertarik untuk studi lanjut dan meneliti di bidang kajian
gender. Namun perlu upaya lebih banyak untuk memotivasi dosen muda dan mahasiswa UIN
Bandung untuk studi lanjut, mengajar dan meneliti di bidang gender. Selain mendorong studi
lanjut, pengembangan SDM juga bisa dilakukan dengan menyelenggarakan training gender.
Training gender bisa dilaksanakan dalam lima hari sekaligus atau bertahap setidaknya satu hari
dalam satu semester secara reguler di setiap fakultas dengan peserta yang bergiliran secara
bertahap pula.
		Mengingat gender mainstreaming merupakan program pemerintah, maka kucuran dana
idealnya bisa diajukan dan dialokasikan. Apalagi Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat
global, sekarang ini sedang berupaya untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs),
yang di dalamnya tujuan yang kelima adalah tercapainya gender equality, dengan 50/50, bukan
lagi 30/70, partisipasi laki-laki dan perempuan pada tahun 2030. Dengan demikian, pimpinan
dapat mengajukan dana untuk alokasi peningkatan pemahaman tentang gender dalam pengajuan
anggarannya.
4) Pengembangan Jaringan
Akan lebih baik jika PSGA dapat menyelenggarakan seminar internasional di bidang kajian
gender setidaknya setahun sekali, seminar nasional setiap semester. Penyelenggaraan seminar
ini idealnya disiapkan dengan baik, dengan waktu yang cukup panjang minimal 3-6 bulan sejak
Call for Paper sebelum pelaksanaan seminar nasional atau internasional supaya dapat menjaring
para penulis berkualitas. Paper yang dipresentasikan dalam seminar nasional atau internasional
ini dapat menjadi bahan publikasi jurnal PSGA. Dukungan dana yang besar dibutuhkan kampus
untuk ini, karena selama ini masalah gender di kampus UIN, karena ketidak tahuan, sering kali
dianggap tidak penting. Setelah penyelenggaraan seminar, paper yang dipresentasikan namun
tidak layak diterbitkan dalam jurnal, dapat dipublikasikan dalam proceeding
		
Riset bersama baik dalam skala nasional ataupun internasional sangat penting difasilitasi.
Saat ini LPM sudah mengelola dana untuk ini. Diperlukan komitmen penyelenggara dan pengelola
dana penelitian ini untuk menjalankan tugasnya sesuai spirit Wahyu Memandu Ilmu yang
bermuara pada keadilan. Yaitu dengan penyelenggaraan kompetisi yang transparan dan adil, tidak
hanya memberikan dana pada mereka yang memiliki jabatan dan hubungan kerabat ataupun
sistem jatah per fakultas, melainkan berdasar kualitas proposal dan track record penelitinya.
5) Pengembangan Penelitian, Diseminasi/Publikasi dan Pemanfaatan Hasil Riset
UIN Bandung sudah memiliki LPM dan PSGA, maka secara kelembagaan tidak perlu lagi
menambah lembaga khusus untuk pengembangan penelitian, diseminasi/publikasi dan
pemanfaatan hasil riset. Namun mengingat masih sedikitnya hasil riset di bidang gender,
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diperlukan affirmative action atau tindakan khusus sementara untuk menggenjot penelitian
di bidang gender dengan memberikan quota penelitian yang lebih banyak pada peneliti yang
meneliti di bidang gender.

C. Penutup
1. Kesimpulan
Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa gender merupakan isu yang relatif baru dan belum
banyak diketahui oleh civitas akademika UIN Bandung. Padahal gender sudah diatur secara kebijakan
di Indonesia sejak 1984. Mengingat pentingnya pengetahuan tentang gender dalam upaya pencapaian
nilai-nilai universal Islam, yaitu tauhid, keadilan dan kesetaraan, diperlukan integrasi perspektif keadilan
gender dalam mata kuliah Fiqih, Tafsir, Hadits dan mata kuliah lain yang membahas isu tentang keluarga,
seperti sosiologi.

2. Saran & Rekomendasi
Untuk integrasi perspektif keadilan gender dalam mata kuliah, diperlukan revisi kurikulum yang ada,
terutama dalam mata kuliah Fiqih, Tafsir, Hadits dan mata kuliah lain yang membahas isu tentang keluarga,
seperti sosiologi. Jika memungkinkan, disarankan agar mata kuliah tentang gender dapat diajarkan sebagai
salah satu mata kuliah dasar umum pada jenjang S1 karena gender juga dapat digunakan sebagai tool of
analysis dalam berbagai kajian fiqh, tafsir, hadits dan sosiologi.
Peningkatan kapasitas SDM di bidang gender bagi semua civitas academika dapat dilakukan melalui:
a)

Mendorong studi lanjut di bidang gender bagi mahasiswa dan dosen junior;

b) Menyelenggarakan training gender bagi semua civitas akademika, dari pemegang kebijakan seperti
rektor dan dekan; semua dosen dan karyawan, secara bertahap dari segi kepesertaan ataupun materi
training, secara reguler setiap semester.
UIN Bandung sudah memiliki LPM dan PSGA, yang diperlukan ke depan adalah mengoptimalkan
institusi yang ada untuk menggenjot produksi penelitian dan publikasi di bidang fiqih berperspektif
keadilan gender. PSGA secara reguler setiap semester disarankan untuk menyelenggarakan seminar
nasional dan setiap tahun menyelenggarakan seminar internasional dengan mempublikasikan Call
for Paper minilal 3-6 bulan sebelum pelaksanaan seminar nasional atau internasional supaya dapat
menjaring tulisan yang berkualitas, yang setelah seminar dapat dipublikasikan di jurnal yang dikelola
PSGA dan proceeding ber ISBN. Untuk ini semua diperlukan dukungan dana yang besar, yang bisa
diajukan kepada pemerintah, karena pemerintah secara kebijakan terikat dengan implementasi
CEDAW melalui UU No. 7/1984 dan Inpres No. 9/2000 tentang gender mainstreaming, serta pencapaian
SDGs terutama tujuan nomor 5, yaitu tercapainya kesetaraan gender. Bukan hanya itu, LPM juga
diharapkan dapat melakukan affirmative action atau tindakan khusus sementara untuk menggenjot
penelitian di bidang gender dengan memberikan quota penelitian yang lebih banyak pada peneliti
yang meneliti di bidang gender. Proses seleksi penelitian di LPM juga idealnya mentaati konsep
Wahyu Memandu Ilmu dengan bermuara pada keadilan, yaitu dengan melakukan proses seleksi
secara transparan dan mendasarkan keputusan hasil seleksi berdasar pada kualitas proposal, bukan
karena hubungan kekeluargaan, kedekatan atau jabatan.
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RANCANG BANGUN KEILMUAN ILMU PENDIDIKAN
ISLAM WAHYU MEMANDU ILMU

Moh. Sulhan

A. Pendahuluan
Pendidikan merupakan cara dan sistem membudayakan manusia dalam segala aspek kehidupan.
Pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitas hidup manusia, berkait dengan beragam
factor di luarnya. Salah satu faktornya adalah rancang bangun keilmuan. Pendidikan yang kuat harus
memiliki landasan, fondasi yang baik. Ibarat rumah akan kuat dan kokoh jika memiliki dasar atau
fondasi yang kokoh. Dasar atau pondasi pendidikan sesuatu yang menjadi sumber kekuatan, kedigdayaan
dalam proses pendidikan. Al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber profetis Islam akan menjadi ruh ilmu
Pendidikan Islam. Dengan fondasi ini rancang bangun keilmuan Pendidikan Islam tak mudah goyah
dan menyimpang.

B. Pembahasan
1. Landasan Ilmu Pendidikan Islam dan Skema Logik WMI
Landasar Pendidikan [foundation] adalah sejumlah ilmu yang mendukung, yang erat hubungannya satu
sama lain dan saling menjalin terhadap pendidikan tersebut.
D. Marimba dalam bukunya Pengantar Filsafat Pendidikan menyebutkan bahwa dasar pendidikan Islam
adalah Al-Qur’an dan Hadis. Menurutnya dalam keduanya mencakup segala masalah baik peribadatan
atau kemasyarakatan Zakiyah Derajat [Metodelogi PAI] lebih komplit lagi menyebutkan bahwa Landasan
Pendidikan Islam terdiri Al-Qur’an, Sunnah, dapat pula dikembangkan Ijtihat, maslahah Mursalah, Ihtisan,
Qiyas. Dalam bahasa yang sederhana Zuhairini menegaskan bahwa Al-Qur’an dan Sunnah cukup menjadi
landasar Religius. Dalam Islam terdapat beberapa prinsip universal yang dapat menjadi perhatian sebagai
landasan pendidikan. Juhaya S. Praja menyebut diantaranya; Tauhid, al Hurriyah, Al Adl, A Musyawah, al
Syura, al Mu’aradah, muhasabah al nafs [Filsafat Hukum Islam]. Namun dalam kontek luas pendidikan telah
mengaadaptasi beragam asas sebagai dasar pengembangan konsep. Langgulung menyebut asas-asas
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Pendidikan; asas historis, asas sosial, Asas Ekonomi, asas politik, asas administrasi, asas psikologis,
asas filsafat [Asaa-Asas Pendidikan]
a.

Asas Historis
Memberi informasi bagaimana proses pendidikan masa lalu. Keberhasilan pendidikan dan
kekuranganya menjadi dasar pendidikan yang sedang dan akan di jalankan. Asas historis dianggap
sebagai faktor budaya yang penting dan tetap mempengaruhi pendidikan, baik dalam tujuan maupun
sistemnya. Periode pembinaan, keemasan, keruntuhan dan kehancuran, pembaharuan dan pembinaan
kembali.

b.

Asas Sosial
Pendidikan adalah salah satu bentuk interaksi manusia. Ia adalah tindakan sosial yang dimungkinkan
berlakunya melalui suatu jaringan hubungan-hubungan kemanusiaan. Jaringan inilah yang
menentukan corak dan watak pendidikan di masyarakat. Asas sosial akan memberi pengertian yang
jelas faktor-faktor sosial atau sumber-sumber sosial dari problema pendidikan pada suatu waktu.
Dasar ini dijabarkan dalam sosiologi pendidikan [lingkungan sosial pendidikan, lembaga pendidikan
sebagai sistem sosial.

c.

Asas Ekonomi
Ekonomi sangat relevan dengan pendidikan biasanya berkaitan investment [dana]. Dana diperlukan
untuk pengadaan alat-alat, gaji guru/pegawai dan pemeliharaan alat-alat. Negara maju perhatian
besar pada dana ini, sehingga alat-alat dan sarana maju. Rendahnya anggaran sangat terbatasnya
sarana pendidikan, terbatasnya tenaga pendidikan, manajemen dan kepemimpinan. Prioritas kurang
dalam pendidikan.

d.

Asas Politik
Asas ini perlu ketika mebuat kebijakan. Pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional
akan menentukan jalannya pendidikan Islam di negara. Pendidikan Islam dimasukan dalam sistem
pendidikan nasional. Kalau di luar akan terisolasi dari percaturan politik dan berarti kehilangan
peluang berpartisipasi dalam pembangunan. Bahkan kontribusi pendidikan Islam akan disangsikan.

e.

Asas Administrasi
Administrasi dapat menyatukan, mengkonsolidasikan dan mengarahkan usaha-usaha yang dilakukan
oleh pelaku pendidikan untuk mencapai pendidikan. Undang-undang pendidikan, kurikulum, datadata pendidikan, bahan dan metode pengajaran, semuanya harus ditata rapi dalam administrasi yang
bagus.

f.

Asas Psikologi
Psikologi memberikan arah terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar. Bagaimana karakter
peserta didik dan pendidik, cara terbaik dalam pendidikan, proses penilaian dan pengukuran,
bimbingan dan penyuluhan, semuanya mengacu pada prinsip-prinsip psikologis. Perkembangan
anak menjadi kunci treatment dan penyelenggaraan pendidikan.

g.

Asas Filsafat
Asas ini memberi arah pada pengajaran dan menyelaraskan interaksi masing-masing komponen yang
terkandung dalam pendidikan. Menyususn system-sistemnya sesudah diteliti dan dikritik, dianalisa
dan dibuat sintesa. Semua asas pendidikan yang sudah disebut di atas sukar memainkan perannya
tanpa asas filsafat yang mengatur langkahnya. Melalui filsafat disusun teori pendidikan Islam yang
lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum skema logic kerangka keilmuan Ilmu Pendidikan Islam dalam kerangka wahyu memandu
Ilmu dapat digambarkan sebagai berikut:
EMBED PowerPoint.Slide.12
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2. Implementasi Integratif-Holistik IPI Wahyu Memandu Ilmu
a.

Level Konsep

IPI merupakan bagian integral dari ilmu-ilmu Islam lain sekaligus filsafat ilmunya.
Label Islam dalam term Ilmu Pendidikan Islam menuntut konsekwensi: mempunyai arti ganda,
pertama; ilmu pendidikan yang didalamnya syarat dengan nilai-nilai Islam atau juga dapat ditafsirkan
ilmu pendidikan yang muncul dan berkembang di kalangan umat islam. Konsekwensi kedua; face a face
dengan ilmu pendidikan non islam [Barat]. Namun dalam kontek WMI penulis sepakat dihilangkan
dikotomi, dan menjadikan antar disiplin sebagai interconnectedness dan dialog kreatif saling melengkapi.
Makna pendidikan termasuk pembahasan ilmu dalam islam tidak mengenal dikotomi, sehingga eksistensi
ilmupun tidak bebas nilai atau netral sebagaimana dikemukakan ilmuwan barat [theosentris].
Adapun terjadi Pembidangan ilmu itu semata mata dengan menggunakan pendekatan [theosentris
Humanis], yang menuntut ilmu pengetahuan diklasifikasi.
Sumber segala ilmu dalam Islam Allah [pikiran, perbuatan demi tauhidullah, ridlallah]. Konsep
Ilmu: antara Knowledge dan Science Knowledge is Relation between object and Subject [James K. Feibleman,
Dictionary of Philosophy]. Pengetahuan adalah kesatuan subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui, suatu
kesatuan dalam mana objek itu dipandang oleh subjek sebagai di ketahuinya [Langeveld, Menuju Ke
Pemikiran Filsafat]. Dengan demikian pengetahuan dalam arti pengetahuan biasa [knowledge] merupakan
produk dari suatu proses atau aktivitas [asal Latin Scientia diturunkan dari kata “Scire” yang berarti
“Mengetahui”.
Sedang Term ilmu dalam arti Science [Inggris/Perancis], Wissenscharft [Jerman], Weternschap
[Belanda]. Ilmu dalam arti Science dari Latin “Scio, Scire” berarti “Tahu” Arab: ‘Alama”, ‘Aalim, ma’lum .
Ilmu dalam Arti Science. Scince is empirical, rational, general, comulative; and it is all four at once [Ralp Ross dan
Ernest Van Den Hag, The Public of Society]. Science is the complete and consistent description of the fact of experience
in the simplest possible terms [Karl Pearson, Grammer of Science].
Science is a systematized knowledge derived from observation, study and experimentation carried on order to
determine the nature of principles of what being studied [buku intisari Filsafat Fudyartanta]

b.

Level Tujuan

Sebagai suatu kegiatan terencana, pendidikan Islam memiliki kejelasan tujuan yang ingin di capai. Tujuan
adalah cita-cita yang diharapkan dapat tercapai setelah suatu usaha dilakukan. Suatu tindakan tanpa
disertai dengan tujuan tertentu yang akan dicapai tidak akan terlaksana dengan baik, dan orang yang
melakukannya tidak akan sepenuhnya, tak ada motivasi yang mendorong tercapainya tindakan tersebut.
Demikian pula dengan pendidikan, bila tak mempunyai tujuan untuk kebaikan anak didik, maka tak
dikatakan pendidikan.
Ahmad D. Marimba [Filsafat Pendidikan Islam] fungsi tujuan;
a.

Tujuan berfungsi mengakhiri usaha. Suatu usaha yang tidak mempunyai tujuan tak berarti apa-apa.
Selain itu usaha mengalami permulaan dan mengalami pula akhirnya. Usaha akan berakhir kalau
tujuan akhir telah tercapai.

b.

Tujuan berfungsi mengarahkan usaha, tanpa adanya antisipasi [pandangan kedepan] kepada
tujuan, penyelewengan akan banyak terjadi dan kegiatan yang dilakukan tidak akan berjalan
secara efisien.

c.

Tujuan berfungsi sebagai titik pangkal untk mencapai tujuan-tujuan lain. Yaitu tujuan-tujuan baru
atau tujuan lanjutan dari tujuan pertama. Tujuan satu sisi membatasi ruang gerak usaha, sisi lainnya
menjadi dinamika usaha.
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d.

Fungsi tujuan memberi sifat usaha. Ada usaha yang tujuannya lebih luhur, lebih mulia, lebih luas
dari usaha-usaha lainnya. Dalam rumusan tujuan berarti ada nilai-nilai yang hendak diusahakan
perwujudannya.
Prinsip Dasar dalam Perumusan Tujuan diantaranya dapat terlihat dari;

a.

Konsistensi hubungan tujuan pendidikan Islam dengan tujuan hidup manusia

b.

Relevansi tujuan itu dengan potensi diri manusia [potensi murid]

c.

Relevansi tujuan itu dengan kebutuhan manusia, baik secara individual maupun kolektif

Tujuan Pendidikan Islam disebut Hasan Langgulung [Asas-Asas Pendidikan] sesuai tujuan pendidikan
agama harus mengakomodasi tiga fungsi agama;
1.

Fungsi spiritual; yang berkaitan akidah dan iman

2.

Fungsi psikologis; yang berkaitan dengan tingkah laku individu, termasuk nilai-nilai akhlak yang
mengangkat manusia ke derajat yang lebih tinggi

3.

Fungsi sosial; berkaitan dengan atauran-aturan yang menghubungkan manusia satu dengan lain,
hak, tanggungjawab untuk menyusun masyarakat harmonis.

Tujuan Umum Pendidikan
Tujuan umum pendidikan Islam harus selaras dengan tujuan penciptaan manusia dan peran manusia
di bumi ini. Hal ini di karenakan tujuan utama pendidikan adalah untuk mencapai tujuan hidup para
peserta didik. Tujuan Hidup manusia [QS: 51:56]

َْ َ َ َ ْ ُ ج
ُ ال َّن َوالإْ ن ْ َس إلاَّ يِلَ ْع ُب
56 ون
د
ِ
ِ
ِ وما خلقت
ِ

Peran Manusia di Bumi menurut Ahmad Tafsir [Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam] sebagai khalifah
di muka bumi

َ ْلأ
ّ َ ََ ْ لا
َ َ ْ
ُ ْ ََ َ ً َ ُ َ جَ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ّ َ َ ح
ٌ
اء َون ُن ن َس ّب ِ ُح
ِإَوذ قال َر ُّبك ل ِل َم ئِكةِ إ ِ يِن َجاعِل يِف ا ْر ِض خل ِيفة قالوا أتعل فِيها من يفسِد فِيها ويسفِك ادلِم
َُ
َ َ َ ََ َ َ َ ّ َ ْ َ لا
30 حِبَ ْمد َِك َونق ّد ُِس لك قال إ ِ يِن أعل ُم َما ت ْعل ُمون
Mewujudkan Kemakmuran

ُ َ ََْ َُ
ْ َِيها ف
ْ ك ْم م َِن الأْ َ ْر ِض َو
ُ ُاس َت ْغ ِف ُروهُ ُث َّم ت
َ اس َت ْع َم َر ُك ْم ف
ٌ يب جُم
ٌ وبوا إ يَلْهِ إ َّن َر ّب قَر
61 يب
هو أنشأ
ِ
ِ ِِ ِ ي

Mewujudkan kebahagiaan hidup

َى
َى
َْ َ ُ َ َّلا
ُ ُّ
ْ
َّ َ َّلله
ْ
ُ ْ
ات إِل انلُّورِ بِإِذنِهِ َو َي ْهدِي ِه ْم إِل
ِ َيهدِي بِهِ ا ُ م ِن ات َب َع رِض َوانه ُس ُبل الس ِم َو ُيخ ِرج ُه ْم م َِن الظل َم
َ ْ ُ ص
16 يم
ٍ َ ِر
ٍ ِاط مستق

Menghamba dan kualitas taqwa manusia merupakan tujuan pendidikan Islam. Mohammad Qutub [Sistem
Pendidikan Islam] Tujuan umum pendidikan Islam adalah manusia yang bertqwa. Manusia yang selalu
beribadah kepada Allah, dan memenuhi syarat menjadi khalifah bumi.

ْ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ ً ُ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ ََ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ ى
ُ َ ْ َ َّْ لله
ُ
ارفوا إِن أك َر َمك ْم عِن َد ا ِ أتقاك ْم
يا أيها انلاس إِنا خلقناكم مِن ذك ٍر وأنث وجعلناكم شعوبا وقبائِل لتِ ع
ٌ ِيم َخب
ٌ إ َّن اللهَّ َ َعل
13 ري
ِ
ِ

Tujuan pendidikan Islam secara umum merealisasikan penghambaan diri kepada Allah dalam rangka
mencapai kebaikan dirinya baik secara individual maupun sosial [An Nahlawi, Ushul at Tarbiyah wa
Asalibuha]. Ahmad Tafsir bertujuan membentuk muslim sempurna. Ciri Muslim Sempurna diantaranya:
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1.

Jasmani yang sehat dan kuat [a. sehat, b. kuat, c. berketrampilan]

2.

Akal yang cerdas dan pandai [ciri; mampu menyelesaikan masalah dengan tepat dan cepat, mampu
menyelesaikan masalah secara ilmiah dan filosofis. Memiliki dan mengembangkan sain dan filsafat]

3.

Hati yang bertaqwa kepada Allah [sukarela menjalankan perintah dan menjahui larangan dan hati
yang berkemampuan berhubungan dengan alam ghaib [Ahmad Tafsir]

Tujuan Khusus Pendidikan berkait pembinaan akhlak. Athiyah al Abrasyi secara khusus menyebut
tujuan pendidikan Islam;
1.

Pembinaan akhlak

2.

Menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia dan akherat

3.

Penguasaan ilmu

4.

Ketrampilan bekerja dalam masyarakat
As Syaibani secara pragmentik membagi tujuan pendidikan Islam.

1.

Tujuan yang berkaitan dengan individu, tujuan ini berkait perubahan yang berupa pengetahuan,
tingkah laku, jasmani, rohani, dan kemampuan yang harus di miliki untuk hidup di dunia dan akherat.

2.

Tujuan yang berkaitan dengan masyarakat. Tujuan berkait tingkah laku, perubahan kehidupan,
pengalaman bermasyarakat.

3.

Tujuan professional. Tujuan berkait pengembangan diri, profesi, ilmu, seni. Sebagaimana disitir

Moh. Yunus [At Tarbyah wa Ta’lim]; tujuan mencari rizki, tujuan mencari ilmu pengetahuan, tujuan
memperbaiki akhlak.
Tujuan antara/intermedier yaitu tujuan yang dijadikan batas sasaran kemampuan yang harus dicapai
dalam proses tingkat tertentu untuk mencapai tujuan akhir [HM Arifin, Ilmu Pendidikan Islam] menulis
diantaranya;
1.

Kemampuan baca tulis

2.

Ketrampilan [bekerja, berkuda, renang]

3.

Dewasa Jasmani [15 tahun, mimpi keluar sperma, haid perempuan] dan Rohani ciri; Bertanggungjawab,
bekerja sama dan saling menghormati]

Tujuan operasional bervariasi antara satu bidang studi dengan bidang studi lainnya. Juga bervariasi
antara satu bidang studi yang sama. Tergantung kepada situasi, kondisi, tempat, masa penyelenggara
pendidikan. Berubah ubah dari waktu ke waktu, generasi ke generasi
Tujuan Akhir pendidikan Islam dalam kerangka WMIsejalan dengan pandangan Al Ghazali:
1.

Untuk mencapai insan kamil yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah

2.

Untuk mencapai insan kamil yang bertujuan untuk mendapatlkan kebahagiaan dunia dan akherat.

Dalam Pengembangan Tujuan Secara umum Tujuan Umum pendidikan Islam atau Tujuan akhir tak
berubah dan tetap menjadi acuan umum pendidikan Islam. Sasaran pengembangan tujuan pendidikan
Islam terletak pada tujuan khusus dan tujuan operasional. Kedua tujuan ini tidak boleh statis, tetapi
harus dinamis mengikuti perkembangan zaman dan disesuaikan dengan kondisi tempat penyelenggaraan
pendidikan. Di Indonesia, dalam skala nasional ke dua tujuan ini mengacu kepada tahapan rencana
pembangunan nasional bidang keagamaan tanpa mengabaikan tempat dan kondisi.

c.

Level Materi/Kurikulum

Kata kurikulum selanjutnya menjadi suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sejumlah
mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai gelar atau ijazah [Abudin Nata, 1995]. Crow and
Crow [1990: 75] yang menyatakan kurikulum adalah rancangan pengajaran yang isinya sejumlah mata
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pelajaran yang disusun secara sistematis yang diperlukan sebagai syarat untuk menyelesaikan suatu
program pendidikan tertentu.
a.

Kurikulum berisi program yang berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh proses belajar
mengajar

b.

Bagian yang berisi pengetahuan, informasi, data, aktivitas, pengalaman yang dimasukkan dalam
matapelajaran, silabus.

c.

Bagian yang berisi metode atau cara menyampaiakan pelajaran tersebut

d.

Bagian yang berisi cara melakukan penilaian dan pengukuran hasil pengajaran [Langgulung, 1992].
Kurikulum/muatan/kandungan pendidikan Islam merangkum beragam muatan strategis;

a.

Muatan yang merupakan komponen inti [essensial Islamic Subject]

b.

Muatan yang merupakan komponen yang termasuk ilmu-ilmu kemanusiaan [humaniora, al ulum al
insaniyyah]

c.

Muatan yang menjadi komponen ilmu-ilmu kealaman [natural sciences, al ulum al kauniyyah]

Komponen inti kandungan pendidikan yang terkait langsung dengan Al-Qur’an dan hadis [termasuk
bahasa arab]. Pengetahuan dalam kategori ini meliputi antara lain; ilmu ushuluddin, tafsir, hadis, fiqih
dll. Dalam tradisi pendidikan Islam [Khususnya di Arab] hampir semua pencabangan [sub disiplin] dari
ilmu-ilmu di atas masuk dalam bagian kurikulum inti.
Komponen ilmu-ilmu kemanusiaan meliputi berbagai disiplin kejiwaan dan kemasyarakatan.
Pendidikan memberikan penekanan cukup penting pada ilmu ilmu ini karena terkait dengan kebutuhan
praktis hubungan antara sesama manusia, termasuk dalam kategori komponen ini adalah ilmu jiwa,
sosiologi, sejarah, ekonomi dll.
Komponen Ilmu Kealaman meliputi semua disiplin yang berkaitan dengan jagat raya ciptaan tuhan,
mulai dari manusia sendiri, mahluk hidup lain, bumi, langit, sampai dengan bintang-bintang. Secara ideal
pendidikan Islam memberi perhatian yang cukup serius dalam pengembangan dan pengajaran disiplin
seperti biologi, fisika, astronomi.
Prinsip Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam dalam kontek WMI karenanya;
a.

Antara komponen satu dengan yang lainnya tidak saling memisahkan [disintegrasi].

b.

Antara satu komponen dengan komponen lainnya tidak boleh tumpang tindih masing-masing harus
tetap menjaga karakteristiknya. [Moh. Fadil al Jamali, Filsafat Pendidikan dalam Al-Qur’an; al Attas,
aims and objectives]
Ciri Kurikulum Pendidikan Islam Toumy as Syaibany:

a.

Menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan dan dan kandungan, metode, alat, tehnik
bercorakj agama.

b.

Meluas cakupannya dan menyeluruh kandungannya. Yaitu kurikulum yang mencerminkan semangat,
pemikiran, dan ajaran yang menyeluruh. Memperhatikan dan bimbingan segala aspek perkembangan;
intelektual, psikologis, sosial, spiritual.

c.

Kurikulum disusun disesuaikan dengan minat dan bakat anak didik.
Penyusunan materi pendidikan Islam harus memperhatikan:

a.

Tujuan Pendidikan Islam

b.

Lingkungan alam dan masyarakat

c.

Minat dan bakat peserta didik

d.

Realitas sosial

e.

Kondisi keagamaan
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f.

Aspek kemanusiaan

g.

Aspek Budaya dan ekonomi

h.

Kecenderungan Global

i.

Dan lain-lain.
Menurut Ibnu Miskawaih Materi Pendidikan Islam berisi penekanan materi pada pendidikan akhlak.

a.

Hal-hal yang wajib bagi kebutuhan tubuh manusia. Contoh: Shalat dan puasa

b.

Hal-hal yang wajib bagi jiwa. Contoh: Penanaman akidah yang benar, mengesakan Allah dengan
segala kebesarannya, dan motivasi untuk senang kepada ilmu

c.

Hal-hal yang wajib bagi hubungannya dengan sesama manusia. Contoh: ilmu muamalat, pertanian,
dan lain-lain. Ketiganya dapat diperoleh dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pemikiran (al-ulum al-fikriyah),
dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan indera (al-ulum al-bissiyat)
Menurut Al-Qabisi kurikulum pendidikan Islam dibagi dalam beberapa bentuk;

a.

Kurikulum Ijbari: kurikulum yang merupakan keharusan bagi setiap anak. Tentang kandungan
ayat-ayat Al-Qur’an, penguasaan terhadap ilmu bahasa arab, membaca dan menulis Al-Qur’an dan
lain-lain.

b.

Kurikulum Ikhtiyari (tidak wajib atau pilihan). Seperti ilmu hitung, keterampilan, ilmu nahwu,
sejarah, dan lain-lain.

Al Ghazali Konsep kurikulumnya berkait dengan konsep ilmu pengetahuan yang dibagi menjadi
tiga:
a.

Ilmu-ilmu yang terkutuk baik sedikit maupun banyak, yaitu ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatanya
baik didunia maupun di akherat, seperti ilmu sihir, ramalan, nujum, dll

b.

Ilmu-ilmu terpuji baik sedikit maupun banyak, yaitu ilmu yang erat kaitannya dengan peribadatan
dan kebersihan diri, ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah

c.

Ilmu-ilmu yang terpuji dalam kadar-kadar tertentu atau sedikit, dan tercela jika dipelajarinya secara
lebih mendalam karena akan terjadi kekacauan pada keyakinan seperti ilmu filsafat.

Ibnu Jama’ah menyebutkan bahwa materi pelajaran terkait dengan tujuan belajar, yaitu semata-mata
menyerahkan diri kepada Allah Swt, dan tidak untuk kepentingan mencari dunia atau materi. Materi
pendidikan juga harus dikaitkan dengan etika dan nilai-nilai spiritualitas. Secara lebih khusus, Ibn Jama’ah
menitikberatkan materi pendidikan pada aspek materi keagamaan, seperti pelajaran Al-Qur’an, tafsir,
hadits, ulum al-hadits, ushul fiqh, nahwu, dan sharaf. Ini sedikit persinggungan dan Sejalan dengan
UU No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama Pasal 36 ayat 3 dimana Kurikulum
disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
memperhatikan:
a.

Peningkatan iman dan taqwa

b.

Peningkatan akhlak mulia

c.

Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik

d.

Keragaman potensi daerah dan lingkungan

e.

Tuntutan pembangunan daerah dan nasional

f.

Tuntutan dunia kerja

g.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,d an seni

h.

Agama

i.

Dinamika perkembangan global

j.

Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
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d. Level Pendidik
Siapa Pendidik itu? Ahmad Tafsir menyebut Orang Tua sedang Langeveld: Guru adalah Orang yang
bertanggungjawab terhadap perkembangan dan kedewasaan anak didik. Jadi orang yang disebut
pendidik itu karena adanya peranan dan tanggungjawabnya mendidik anak. Dalam Al-Qur’an pendidik
sesungguhnya adalah Tuhan. Pendidik juga dapat, juga Pembaharu dan orang yang diberi pengetahuan.
Pendidik dalam Al-Qur’an adalah Allah QS 2: 31.

َ ََ َ َّ َ َ َ لأْ َ ْ َ َ لَُّ َ ُ َّ َ َ َ ُ ْ لَىَ ْ َ لا
َ كةِ َف َق َال َأنْب ُئون بأَ ْس َماءِ َه ُؤلاَ ءِ إ ْن ُكنْ ُت ْم َصادِق
ِني
ِ
ِ ِِ ي
ِ وعلم آ َدم ا سماء كها ثم عرضهم ع الم ئ

Pembaharu misalnya hadis Inna Allah yab’asu fi kullimiatin sannah man yujaddidu amra dinihaa. Sedang
Orang terpelajar terdapat dalam dalam Al-Qur’an

َ ُ ُ
َ َّْ ُ لله
ْ ُ َْ كاَ َ َ رَ َ ْ ُ ْ َ ُ للهَّ ُ ْ َ َ َ ح
ُ ُ
ُ ُ
ً َ
ِ الك َم َوانلُّ ُب َّوةَ ث َّم َيقول ل َِّلن
ش أن يؤتِيه ا الكِتاب و
ك ْن كونوا
ِ ون ا ِ َول
ِ اس كونوا عِبادا يِل مِن د
ٍ ما ن ل ِب
ْ
َ
َ ُ ّ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ّ َّ َ
َ ُْ
َ ون الك َِت
اب َوب ِ َما كن ُت ْم ت ْد ُر ُسون
ربان ِيِني بِما كنتم تعل ِم

79. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata
kepada manusia: “Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah.” Akan tetapi (dia
berkata): “Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani[208], karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan
kamu tetap mempelajarinya. [208]. Rabbani ialah orang yang sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah s.w.t.
Syarat guru menurut Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa kompetensi personal-religius mencakup:
a.

Kasih sayang terhadap peserta didik dan memperlakukannya sebagaimana anaknya sendiri

b.

Peneladanan pribadi Rasulullah Saw

c.

Bersikap objektif

d.

Bersikap luwes dan bijaksana dalam menghadapi peserta didik

e.

Bersedia mengamalkan ilmunya

Al-Ghazali dalam Muhaimin et. Al., Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama
di Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 97-98.
Hubungan guru dan Murid
a.

cinta dan kasih sayang (Love and affectiaon)

b.

Keterbukaan (openness)

c.

Kebebasan (liberty)

d.

Kejujuran (Honesty)

e.

Kesungguhan dan keikhlasan hati (sincerity)

f.

Keagamaan (spiritual)

g.

Suasana Kekeluargaan (family atmosphere)

h.

Bukan dalam suasana kekuasaan (authority atau hegemony)

e.

Level Murid

The child is a dynamic human being, he possesses a unique combination of personality traits and
characteristic that grow and develop according to certain fundamental principle which do not necessarily
make for uniformity. Lester D Crow and Alice Crow, 1956. Students as a partner. Don. E. Hamachek,
1977.

f.

Metode dan Media

Abu Ahmadi [Metodik Khusus Pend.]: sesuatu yang dipergunakan agar pendidikan dapat berlangsung.
Ada yang menyebut softwarw dan hardware [= media pendidikan]. Pengertian Luas: segala sesuatu
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yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam [Termasuk Metode] [Nur Uhbiyati,
Ilmu Pend. Islam].
A. Tafsir: semua yang digunakan guru dan murid dalam proses pendidikan yang mencangkup
perangkat keras [gedung, alat tulis] dan perangkat lunak [kurikulum, metode, administrasi [ilmu pend.
Dalam perspektif Islam]. Media dari Medium [Latin]: perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke
penerima pesan [Arif Sudiman, Media Pendidikan].
Alat-alat yang termasuk Perangkat Keras: Gedung Sekolah, Laboratorium, Perpustakaan, juga dalam
kelas [buku, pulpen, kapur, papan tulis, OHP, In Focus, Komputer]
Alat-alat yang termasuk Perangkat Lunak: Tata tertib, peraturan, kurikulum, administrasi.
Media: Semua lingkungan dan instrumen yang ada di sekolah untuk menunjang pendidikan.
Isyarat Alat atau media Pendidikan yang terdapat dalam Al-Qur’an
QS 96:4

َّذ
َ َ ْ َّ
4 الِي َعل َم بِالقل ِم

Ibnu Abbas, Makluk pertama diciptakan adalah Al Qalam. Allah: Tulis lah? Apa yang harus saya tulis?
Tulislah al taqdir ! Al Juhaili: orang pertama gunakan khat adalah nabi Idris as.
Q 31:27

َ ْلأ
َّ َ ْ َ َ
ْ َ َ َ ُ ْْ َ َ َ َ ْلاَ ٌ َ بْ َ ْ ُ َ ُ ُّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ح
ُ ت لَك َِم
ْ
َ
ٌ يز َحك
ٌ ات اللهَّ ِ إ َّن اللهَّ َ َعز
ِ
ِيم
د
ف
ن
ا
م
ر
ب
أ
ة
ع
ب
س
ه
د
ع
ب
ِن
م
ه
د
م
ي
ر
ح
ال
و
م
ق
أ
ة
ر
ج
ش
ِن
م
ض
ر
ا
ف
ا
م
ن
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِولو أ ي
ِ
ٍ

QS 2:1

QS 18:109

g.

َ ب فِيهِ ُه ًدى ل ِلْ ُم َّتق
َ ْاب لاَ َري
ُ َذل َِك الْك َِت
ني
ِ
ْ
ً َ ُ ْ َ ُْ ْ َ ْ كاَ َ ب
ً
ْ َادا ل لَِك َِمات َر ّب لنَ َف َد بْال
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Evaluasi

Evaluasi adalah penetapan nilai atau implikasi suatu perilaku, dapat perilaku individu atau perilaku
lembaga. Sifat hirarki menunjukkan bahwa setiap evaluasi selalu didahului oleh pengukuran dan penilaian
(Djemari Mardapi, 2008). Pengukuran adalah kegiatan membandingkan antara hasil pengamatan dengan
kriteria yang biasanya bersifat kuantitatif. Sedang penilaian adalah kegiatan menjelaskan dan menafsirkan
hasil pengukuran. Biasanya bersifat kualitatif.
Namun prinsip penilaian hasil belajar dapat dijelaskan sebagai berikut, ialah:
a.

Berorientasi kompetensi, yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar;

b.

Menyeluruh, yaitu mencakup kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor walaupun saat ini titik
berat penilaian - masih pada kompetensi kognitif.

c.

Objektif, yaitu faktor evaluator yaitu guru atau dosen tidak berpengaruh pada hasil penilaian,

d.

Kontinu, yaitu dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses pembelajaran .

h.

Strategi

Keberhasilan suatu materi pendidikan Islam akan ditentukan oleh pendidik; perilaku dan pemahaman,
metode atau cara penyampaian, lingkungan atau sistem sosial dalam masyarakat dan pemahaman
dan pemikiran peserta didik. Agar materi dapat diterima peserta didik maka beberapa strategi perlu
diperhatikan:
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a.

Materi pendidikan disesuaikan dengan usia, dan perkembangan kedewasaan peserta didik.

b.

Pendidik memahami psikolgis peserta didik

c.

Menggunakan metode yang tepat

d.

Dikaitkan dengan pemahaman peserta didik sebelumnya

e.

Kondisi pembelajaran yang kondusif

f.

Dan lain sebagainya

Karenanya dalam pengembangan Ilmu Pendidikan Islam yang strategi yang perlu diusahakan
diantaranya;
a.

Pengayaan materi Pendidikan Islam yang multi disiplin. Meninggalkan pola pendidikan statis, dengan
mengganti pendidikan yang dinamis, berorientasi kekinian dan masa depan.

b.

Mengaktualisasikan ajaran islam komprehensif agar berfungsi secara positif, dengan cara reinterpretasi
ajaran yang tidak relevan.

c.

Penelitian, evaluasi, kajian metodologi secara komprehensif dan konsisten.

d.

Mengusahakan tenaga-tenaga pendidik, sekaligus sebagai ahli perancang, pengelola, pembimbing,
pengatur yang berwawasan Islam.

e.

Menyiapakan lembaga-lembaga Pendidikan Islam sesuai dengan manajemen yang profesional, terpadu,
menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

C. PENUTUP
Pendekatan wahyu memandu ilmu disini Untuk memahami dan mencari kebenaran Islam (Al-Qur’an
& al-Hadits), yang diterjemahkan dalam semua demensi dan komponen pendidikan Islam. Melalui
pendidikan maka manusia diperintahkan untuk menggunakan akalnya (berfikir) guna mencari kebenaran
yang hakiki. Kerangka keilmuan wahyu memandu ilmu pada akhirnya merujuk pada Toshihiko Izutzu
dalam Ethico Religious Concept in Qoran terdapat dua ragam tanda Tuhan yang perlu diketahui; ayat yang
bercorak verbal (linguistik), menggunkan bahasa manusia dan tanda-tanda yang bercorak non verbal,
berupa gejala alami. Pendidikan Islam melalaui kerangka WMI mencoba menjadikan kesatuan yang tak
terpisahkan dimana antara disiplin satu dan lainnya saling terhubung secara kreatif.
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HUKUM KEWARISAN PADA MASYARAKAT YANG
MELAKUKAN NIKAH KIYAI DI KECAMATAN MUNDU
KABUPATEN CIREBON

Siah Khosyi’ah

A. Pendahuluan
Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur perpindahan hak milik seorang yang telah
meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam literatur hukum Islam pemahaman tersebut dikenal
dengan farā`idh terbentuk dari lafadh faridhah yang mengandung arti mafrudhah sepadan dengan kalimat
muqaddarah yaitu sesuatu yang ditetapkan bagiannya dengan jelas. Di dalam Al-Qur’an lebih banyak lafadh
yang maksudnya ditentukan dibanding yang tidak ditentukan, itulah sebabnya hukum kewarisan Islam
ini dinamakan dengan farâ’idh. Sedangkan ilmu yang mempelajari hukum kewarisan Islam ini dinamakan
ilmu farâ’idh atau ilmu mirāts sepadan dengan lafadh mawrūts yang maksudnya adalah harta waris seorang
yang meninggal dunia yang diwariskan kepada ahli warisnya.
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 harta peninggalan dibedakan dengan harta waris. Harta
peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik harta benda yang menjadi miliknya maupun
hak-haknya, sedangkan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah
digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah,
pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Ungkapan tersebut juga sejalan dengan pemikiran
ulama hanafiyah, bahwa harta waris disebut dalam istilah fikihnya maurûts yaitu harta peninggalan orang
yang meninggal yang bersih dari segala sangkut paut dengan hak orang lain, yaitu harta yang ditinggalkan
sesudah ditunaikan kewajiban-kewajiban orang yang meninggal dunia . Dan pemahaman harta peninggalan
yang dalam istilah fikih disebut dengan tirkah, sejalan dengan pendapat ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan
Hanabillah bahwa tirkah atau harta peninggalan dapat diartikan secara umum mencakup semua harta yang
ditinggalkan orang yang meninggal dunia baik hak-hak kebendaan maupun bukan hak kebendaan. Ibn
Hazm mengatakan bahwa Allah telah menetapkan semua harta yang ditinggalkan oleh seorang setelah
wafatnya adalah termasuk harta peninggalan.
Harta yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dengan sendirinya akan beralih kepada ahli
warisnya yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang meninggal dunia tersebut, dan dalam
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beberapa literatur hukum Islam hubungan tersebut dibangun berdasarkan perkawinan yang sah, hubungan
kekerabatan melalui hubungan darah, dan seagama yaitu seagama Islam.
Hubungan hukum antara orang meninggal dunia dengan ahli warisnya belaku sejak hukum kewarisan
tersebut ada bahkan jauh sebelum ajaran Islam datang mengatur sistem kewarisan yakni pada masa
masyarakat Arab jahiliyah sampai sekarang sekalipun pada masa awal Islam sampai sekarang terjadi
perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi yang mempengaruhi hukum kewarisan Islam itu sendiri.
Jika hubungan hukum dalam kewarisan Islam tersebut terpenuhi sejalan dengan hukum yang berlaku
maka ahli waris dari orang yang ada hubungan hukum dengan orang yang meninggal dunia tersebut
berhak menerima harta waris sesuai dengan bagiannya sebagaimana diungkapkan dalam hadits yang
diriwayatkan oleh Imam Bukhari Sebagai berikut:

َّ حدثنا وهبب
َّ إبراهيم
ّ
َّ اوس عن أبيهِ (عن ابن
َ
ِ ٍ حدثنا ابن َط
 قال رسول اهلل صىل اهلل:عباس قال
حدثنا مسلم بن
َ
َى
َ
))رجل ذكر
ٍ عليه وسلم أحلقوا الفرائض بأهل ِها فما بق فهو َألوىل
“Berikanlah bagian kepada ahli waris yang mendapat bagiannya sudah ditentukan maka apabila masih ada sisa dari
bagian tersebut maka menjadi hak ahli waris dari kelompok laki-laki yang lebih utama dari ahli waris”.

Setelah Indonesia merdeka dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijadikan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia maka ada pengaruh yang besar terhadap sistem hukum di Indonesia karena
pada pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menekankan bahwa hukum yang diatur oleh
pemerintah Belanda masih tetap berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar. Kondisi ini menarik perhatian para tokoh hukum di Indonesia terutama Hazairin yang komitmen
terhadap pemikiran hukum Islam di Indonesia sehingga ia memuculkan teori Receptie a Contrario yang
menjelaskan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Pendapat ini berdampak pada hukum kewarisan Islam, bahwa yang berlaku untuk orang Islam adalah
hukum kewarisan Islam, dan hukum adat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Pada akhir Tahun 1986 dengan perjuangan politik yang alot oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan
komitmen pemerintah untuk menjadikan Pengadilan Agama mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi
yang sama dengan pengadilan yang lain yang ada di Indonesia, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berwenang mengadili perkara-perkara masyarakat Indonesia
yang beragama Islam yaitu, perkara perkawinan, waris, wakaf, hibah dan shadakah yang diseleseikan
berdasarkan hukum Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tertang amandemen
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan penuh dalam
perkara-perkara Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan ekonomi syari’ah.
Puncak perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia ditandai dengan lahirnya KHI dengan
landasan legal formal dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Peradilam Agama memiliki pedoman
yang jelas dalam memutuskan perkara-perkara yang menjadi kewenangannya bagi masyarakat yang
beragama Islam sehinga tidak terjadi kesimpangsiuran putusan di lembaga-lembaga Peradilan Agama.
Dengan disusunnya Kompilasi Hukum Islam adalah untuk: merumuskan secara sistimatis hukum Islam
di Indonesia secara konkrit guna dijadikan sebagai landasan penerapan hukum Islam di lingkungan
Peradilan Agama dan sekaligus akan dapat terbina penegakan kepastian hukum yang lebih beragam
dalam masyarakat Islam.
Meskipun kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili perkara warisan telah mempunyai dasar
hukum yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diamandemen oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun perlu diperhatikan
tentang pelaksanaan undang-undang tersebut sehingga dampaknya dapat diketahui secara empirik.
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Menurut Afdhol perlu diketahui pelaksanaan undang-undang tersebut sehingga dampaknya dapat
diketahui pada tingkat pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama. Hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa pada tingkat kewenangan mengadili perkara kewarisan masih relatif rendah, hal ini menunjukkan
bahwa masyarakat Indonesia yang beragama Islam menyelesaikan perkara kewarisan masih melalui
lembaga-lembaga lain atau institusi-institusi lain selain peradilan Agama.
Fenomena tersebut menggambarkan bahwa masalah kewarisan ini telah terjadi pergolakan yang
signifikan di masyarakat. Bisa jadi mereka menyelesaikan perkara waris dipengaruhi oleh hukum adat
yang berkembang. Menurut Daniel Lev, bahwa masalah kewarisan telah terjadi pergolakan antara hukum
Islam dan hukum adat, lebih jelas dan nyata dari masalah-masalah hukum lainnya. Lebih lanjut dikatakan
bahwa problem ini merupakan masalah dwitunggal antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.
Antara hukum Adat dengan Hukum Islam yang melibatkan kedua-duanya dalam liku-liku hukum, idiologi,
politik dan agama yang komplek.
Keberlakuan hukum Islam yang dilatar belakangi oleh praktek dan kondisi umat Islam yang berbeda
maka telah terjadi mendua terhadap hukum kewarisan Islam, bahkan hukum kewarisan Islam telah
banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia baik langsung atau tidak langsung. Ketika Munawir
Syazali menjabat sebagai Menteri Agama beliau banyak mendapat laporan dari hakim-hakim agama yang
menyebutkan bahwa umat Islam telah banyak melakukan penyimpangan dalam melakukan pembagian
waris sebagai mana dijelaskan dalam surat al-Nisa ayat 11, hal ini terjadi di daerah-daerah yang kuat pada
Islam misalnya Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Aceh, mereka meminta fatwa sesuai dengan
hukum kewarisan Islam tetapi tidak dilaksanakan, bahkan merekapun pergi ke Pengadilan Negeri untuk
meminta pembagian yang jelas berbeda dengan hukum kewarisan Islam dan yang meminta keadlilan
tersebut bukan hanya masyarakat awam tetapi dari tokoh-tokoh kalangan organisasi Islam.
Fenomena tersebut menggambarkan bahwa sudah terjadi pembiasan terhadap rasa keadilan dalam
menyelesaikan waris sesuai dengan hukum kewarisan Islam (Faraidh). Hal ini menunjukkan bahwa nilainilai yang terdapat dalam al-Qur-an mengenai ayat-ayat kewarisan memerlukan pemahaman secara jelas
sesuai dengan kondisi dan rasa keadilan dengan tetap memperhatikan tujuan disyari›atkannya hukum
Islam. Maka perlu adanya pemahaman-pemahaman yang lebih bersifat kontektual.
Hukum kewarisan Islam yang tercantum dalam Al-Qur’an dapat dilakukan perubahan-perubahan
sesuai dengan kondisi dan perubahan rasa keadilan dan kemaslahatan yang diperlukan oleh masyarakat
khususnya Umat Islam di Indonesia. Dalam Al-Qur’an disebutkan secara jelas adanya perbandingan
yang memberikan bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan. Namun jika digunakan beberapa
pendekatan untuk memperbaharui teks-teks nash yang berkaitan dengan kewarisan hukum Islam maka
tujuan hukum Islam dari aspek hukum kewarisan akan tercapai.
Muhamad Abduh menawarkan peluang besar untuk menta’wilkan ayat supaya mengedepankan akal
dengan tidak meninggalkan sama sekali arti-arti harfiyah., karena keduanya tidak saling bertentangan.
Jika terlihat saling bertentangan maka akal digunakan sebagai penjabaran ke arah yang lebih rasional
supaya lebih diterima oleh akal sehat. Dengan kata lain Muhamad Abduh menjelaskan bahwa ayat-ayat
harus diterima secara metaforis supaya akal lebih leluasa memahaminya dengan baik. Dengan akal umat
Islam dapat melakukan ijtihad untuk mencari sebuah penafsiran atau rumusan baru terhadap ayat-ayat
Al-Qur’an dan Hadits, karena akal dapat memainkan peran besar terhadap penafsiran yang tentunya
sesuai dengan kondisi riil masyarakat Islam.
Di Indonesia banyak dilontarkan para pemikir Islam yang mengarah pada penafsiran menuju
pembaharuan hukum Islam, misalnya mengembalikan misi rasional dan empiris. Sebagai contoh yang
ditawarkan oleh Kuntowijoyo ada lima program reinterpretasi terhadap hukum Islam antara lain: pertama,
perlunya dikembangkan penafsiran sosial struktural dari pada penafsiran individual ketika memahami
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ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an. Kedua, mengubah cara berpikir subjektif kepada
cara berpikir objektif dengan tujuan menyuguhkan Islam pada cita-cita objektif. Ketiga, mengubah Islam
yang bersifat normatif menjadi teoritis. Selama ini kecenderungan dalam menfsirkan ayat pada tataran
normatif kurang dikembangkan menjadi kerangka-kerangka teori ilmu. Keempat, mengubah pemahaman
yang ahistories menjadi histories, dan Kelima, merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang umum menjadi
formulasi-formulasi yang spesifik dan empiris.
Dengan rumusan-rumusan tersebut jika dikaitkan untuk menafsirkan ayat-ayat waris maka hukum
kewarisan Islam dapat dirumuskan tidak sebatas hukum waris faraidh tetapi dapat dirumuskan dalam
bentuk-bentuk yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini karena ayat-ayat
Al-Qur’an dan hadits kewarisan Islam ketika diturunkan sarat dengan realitas sosial pada masanya, maka
dalam tataran aplikatif peran sebab turunnya ayat begitu penting untuk mengungkap realitas sosial. Dan
realitas tersebut secara integral dapat mengungkap kondisi tertentu dimana hukum waris itu diterapkan.
Hukum Kewarisan Islam di Indonesia merupakan salah satu wewenang kompetensi absolute
Pengadilan Agama, seyogianya hakim Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menerapkan hukum
kewarisan Islam dan memiliki peluang yang terbuka untuk melakukan reformasi hukum Islam sesuai
dengan harapan para pencari keadilan dengan tetap mencerminkan karakter hukum Islam itu sendiri
yang bersifat elastis, adaptable, dan applicable yang bermuara pada terciptanya tujuan hukum Islam.
Dalam perkembangan terakhir munculnya KHI merupakan pedoman masyarakat Indonesia dan
hakim Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan memutuskan perkara kewarisan. Dan jika
dilihat materi KHI tersebut menggunakan pendekatan sosiologis, nampak jelas dalam pasal-pasalnya
melakukan kompromi dengan adat kebiasaan yang berlaku. Akan tetapi bentuk metodologi yang baku
dan konsisten masih belum terlihat dalam KHI sehingga ketidak ajegan istimbath hukum Islam kerap kali
terjadi. Hal tersebut menimbulkan kebingungan pada para pencari keadilan. Oleh karenanya kreatifitas
harus dirangsang untuk berijtihad dan menciptakan kepastian hukum (legal necessity).
KHI yang mengatur hukum kewarisan Islam di Indonesia terdapat pasal yang membicarakan tentang
sebab-sebab hubungan seorang pewaris dengan ahli waris saling mewarisi. Pasal 174 KHI menjelaskan
kelompok ahli waris. Pertama, orang yang ada hubungan darah dengan pewaris (keturunan pewaris);
kedua, ada hubungan perkawinan dengan pewaris. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan
menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan. (KHI pasal 4). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku (Pasal 2 ayat (2) UU No. Tahun 1974), agar terjaminnya ketertiban bagi masyarakat Islam setiap
perkawinan harus dicatat sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 5 ayat (1)) dan ayat (2) bahwa,
pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan harus dilangsungkan di
hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan perkawinan yang dilakukan di luar
pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana tercantum dalam
KHI pasal 6 ayat (1) dan (2).
Kaitannya dengan keturunan yang sah diatur dalam KHI pasal 99 menyebutkan bahwa, “ Keturunan
yang sah adalah keturunan yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Dan pada pasal 100 KHI
disebutkan, “ Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan
ibunya”. Pasal tersebut maksudnya adalah anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah dalam istilah
hukum disebut dengan anak zina, atau anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat.
Fenomena yang berkembang dalam masyarakat terdapat data yang dicatat oleh Kementrian Agama
bahwa 48% dari 80% Anak di Indonesia lahir dari proses pernikahan yang tidak dicatat. Ini artinya 35
juta anak di Indonesia sulit mendapatkan surat lahir, kartu tanda penduduk, dan hak-hak hukum seperti
waris. Hak tersebut tidak hanya berdampak pada anak sebagai akibat perkawinan, akan tetapi antara suami
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istri tidak memiliki hubungan hukum yang terkait dengan hak kebendaan seperti harta bersama dan hak
saling mewaris. Dalam Rancangan Undang-Undang Terapan Peradilan Agama memang tidak membahas
soal ahli waris dalam dan akibat perkawinan di bawah tangan namun seperti yang dikemukakan Yulian
Wahyudi seorang guru besar UIN Sunan Kali jaga Jogyakarta, bahwa mencatatkan perkawinan dalam
tata usaha negara memang tidak diwajibkan dalam syariat agama namun syariat mewajibkan setiap
orang tua melindungi hak-hak keturunannya, oleh karenanya orang tua wajib melindungi hak-hak anak
keturunannya (HYPERLINK «http://www.hariansumut» www.hariansumut Pos.Com).
Di wilayah pantai utara Jawa Barat terutama di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon nikah kiyai
sudah menjadi budaya yang mengakar karena berlangsung bertahun-tahun, masyarakat di sana cukup
memahami bahwa nikah cukup dilakukan di depan kiyai disamping biayanya murah juga tidak ada
persyaratan yang bertele-tele, nikah di depan kiyai hanya membayar administrasi Rp100.000,- sedangkan
ke Kantor Urusan Agama harus membayar Rp500.000,- bahkan sampai mencapai Rp750.000,-.
Di lima wilayah kecamatan di Kabupaten Cirebon, di antaranya Kecamatan Lemah Abang, Kecamatan
Sedong, Kecamatan Waled Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Mundu terdapat data bahwa jumlah keluarga
yang melakukan nikah kiyai mencapai ribuan bahkan di Kecamatan Mundu terdapat satu desa yaitu Desa
Sinarancang dan hampir 60% masyarakatnya melakukan nikah kiyai tercatat 375 keluarga dari 755 kepala
keluarga melakukan nikah kiyai yang dilakukan secara terus menerus ( HYPERLINK «http://bataviase.
co.id/node/144715» http://bataviase.co.id/node/144715 ) dan Pikiran Rakyat 25 Maret 2010. Kecamatan
di Kabupaten Cirebon yang mayoritas melakukan nikah kiyai adalah Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon
dan berdasarkan keterangan dari sekretaris camat Kecamatan Mundu bahwa di wilayah Kecamatan Mundu
mayoritas Masyarakat yang melakukan nikah kiyai terdapat di Desa Sinarancang dan Desa Situ Patok,
Prilaku masyarakat yang memberlakukan hukum secara terus menerus tersebut bisa jadi merupakan
warisan budaya yang sudah tersusun secara sistematis dan mempengaruhi struktur sosial mereka
sehingga hukum yang berlaku tersebut merupakan budaya hukum yang berlaku secara berkesinambungan
dan terus menerus. Budaya hukum digunakan untuk menunjuk tradisi hukum yang digunakan untuk
mengatur kehidupan suatu masyarakat. Dalam masyarakat hukum yang sederhana kehidupan masyarakat
terikat ketat dengan solidaritas yang saling membutuhkan, persamaan kepentingan dan kesadaran
sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, sehingga hukum yang berlaku cenderung
tidak tertulis. H.I.A Hart dalam bukunya “The Concept of Law” sebagaimana dikutip oleh Rifyal Ka’bah,
masyarakat yang cenderung memahami hukum tidak tertulis dikenal dengan memahami hukum dari
apa yang disebut sebagai “primary rules” atau aturan-aturan primer yang bersumber dari tradisi-tradisi
yang tumbuh secara alami yang mencegah anggota masyarakat bebas melakukan perbuatan-perbuatan
hukum yang dipandang tidak baik.
Menurut Talcott Parsons, budaya yang sudah menjadi sistem tersebut merupakan kekuatan utama yang
mengikat sistem tindakan. Kultur menengahi interaksi antar aktor, mengiteraksikan antar kepribadian,
dan menyatukan sistem sosial, budaya mempunyai kapasitas khusus untuk menjadi komponen sistem
yang lain dalam sistem sosial yang diwujudkan dalam norma dan nilai dalam sistem kepribadian. Budaya
sosial yang berulang-ulang yang kita kenal dengan “kebiasaan“ merupakan hukum yang hidup dari refleksi
adat kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena hukum adalah jiwa masyarakat,
undang-undang dibentuk hanya untuk mengatur hubungan masyarakat atas kehendak masyarakat itu
melalui negara.
Secara historis perilaku masyarakat tersebut dapat dikatagorikan sebagai warisan yang dialih
turunkan dari generasi kesatu generasi berikutnya, bahkan secara psikologis prilaku tersebut cenderung
memberi tekanan pada peran budaya sebagai piranti pemecahan masalah yang membuat orang bisa
berkomunikasi, belajar, atau memenuhi kebutuhan material maupun emosinya.
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Berlakunya nikah kiyai pada masyarakat di wilayah Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang
berlangsung cukup lama bisa jadi merupakan kebiasaan masyarakat yang cenderung memahami hukum
Islam secara parsial karena dianggap kebiasaan hukum tersebut benar dan sudah diamalkan secara
agama dari pemahaman kitab-kitab fikih yang notabene tidak mengemukakan tentang adanya pencatatan
perkawinan akan tetapi secara hukum fikih rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi sehingga
diyakini bahwa apa yang terjadi dari pernikahan tersebut berpengaruh pada pembagian dalam hukum
kewarisan dianggap benar juga secara agama.
Adanya sikap dan prilaku masyarakat tersebut menggambarkan bahwa hukum Islam dipahami sebagai
refleksi pengamalan agama sama dengan fikih yang dikembangkan oleh ulama-ulama fikih. Kondisi ini
telah melahirkan kekeliruan penerapan yang sangat keterlaluan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang
selalu berkembang dalam masyarakat menyangkut hukum keluarga jika selalu rujukan yang digunakan
adalah kitab-kitab fikih dan pendapat para ulama madzhab sebagai rujukan utama. Terlebih dalam kitabkitab fikih tersebut tidak ada pengaturan tentang pernikahan yang sah itu harus dicatat, dan pernikahan
yang dicatat tersebut menjadi syarat sahnya hubungan kewarisan dalam keluarga.

B. Pembahasan
1. Budaya Nikah Kiyai di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon
Budaya merupakan hasil cipta, karsa dan rasa yang diyakini masyarakat sebagai suatu yang benar dan
bagus, budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa hasil dari budaya adalah kebudayaan
yaitu hasil dari cipta, karsa dan rasa tersebut. Dalam istilah antropologi budaya perbedaan tersebut
ditiadakan, karena kata budaya hanya digunakan sebagai singkatan dari kebudayaan dengan arti yang
sama, kebudayaan dalam bahasa asing sama dengan culture dalam bahasa lain disebut dengan kata colere
yang berarti mengolah, mengerjakan dari kata ini berkembang menjadi culture sebagai segala daya upaya
serta tindakan manusia untuk mengolah dan merubah kehidupan.
Budidaya manusia itu sendiri akan melahirkan karya-karya budaya, nampaknya muncul dari
keterpaduan ruhani dan jasmani itu, karenanya berada sebagai manusia. Istilah Mukti Ali berarti
membudaya “manusia melahirkan diri dalam alam jasmani, dia merohanikan diri dalam alam jasmani.
Hanya dengan keluarlah manusia itu dapat mendalam. Itulah sebabnya manusia mendirikan monumenmonumen, bangunan-bangunan besar, menciptakan kesusastraan, musik, patung, lukisan dan lain-lain
kesenian”.
Ungkapan tersebut merupakan wujud penjasmanian ruhani yang merupakan fungsi eksistensial
manusia sebagai khalifah, sedang proses reruhanian jasmani terjadi ketika kita melakukan kegiatankegiatan ibadah seperti shalat, puasa, jual beli termasuk juga perkawinan. Dengan demikian peruhanian
jasmani adalah tugas eksistensial manusia sebagai hamba Allah, jika asumsi ini benar maka semua kegiatan
manusia termasuk ibadah adalah aktivitas kebudayaan, itulah sebabnya tidak lantas jadi hal yang aneh jika
di sana sini terjadi berbedaan dan keragaman. Dengan demikian kebudayaan pada dasarnya merupakan
suatu fitrah, secuai dengan penciptaan dan keberadaan manusia.
Namun demikian jika meminjam istilah Kaplan & Manners kebudayaan bukanlah merupakan suatu
yang mudah akan tetapi merupakan omnibus (menghalus pengertiannya). Pada kebudayaan menurut C.
Kluckhohn dalam tulisan Universal Categories of Culture-nya, ada 6 bentuk universal: 1) bahasa, 2) sistem
pengetahuan, 3) organisasi sosial, 4) sistem peralatan hidup dan teknologi, 5) sistem mata pencaharian,
6) sistem religi, dan 7) kesenian.
Talcott Parson dan A.L. Kroeber mengganti sistem kebudayaan berupa sistem ide-ide dan konsepkonsep, serta rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. J.J. Honigmann selanjutnya merinci
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tiga gejala kebudayaan a) ideas (sistem gagasan, nilai, norma, dsb, b) activities (kompleks aktivitas dan
tindakan berpola, dan c) artifacs (benda-benda hasil karya manusia).
E.B Tylor (1871 M) adalah seorang antropolog yang memberikan difinisi tentang kebudayaan sebagai
berikut “Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup, pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral,
hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh
manusia sebagai anggota masyarakat”.
Seorang antropolog, kebudayaan sebenarnya secara khusus lebih teliti dipelajari oleh antropologi
budaya sementara seorang sosiolog lebih memusatkan perhatiannya terhadap masyarakat akan tetapi
tidak dapat mengabaikan kebudayaan begitu saja sebab secara riil dalam kehidupan masyarakat orang yang
hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan demikian juga tidak ada masyarakat yang tidak memiliki
kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai sarana dan faktor pendukung
adanya kebudayaan, walaupun secara teoritis kedua disiplin ilmu antara antropologi dan sosiologi
dibedakan dan dipelajari secara terpisah, menurut Melville J. Herskovits dan Brownislaw Malinowski
mengemukakan tentang cultue determinism yang berarti segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat
ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu Selanjutnya Herskovits menilai bahwa
kebudayaan sebagai suatu yang super-organic karena kebudayaan yang turun temurun dari generasi ke
generasi yang tetap hidup terus, walaupun orang-orang yang menjadi anggota masyarakat senantiasa
silih berganti dikarenakan kelahiran dan kematian.
Budaya nikah kiyai yang dilakukan masyarakat Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon merupakan
budaya yang diyakini benar dan sesuai dengan ajaran agama Islam, dan model perkawinan semacam
itu sudah berlangsung turun temurun. Alasan hukum masyarakat di Kecamatan Mundu yang
melakukan nikah kiyai dirangkum dalam sebuah konsep “sampun seng bengiene mekoten” artinya
bahwa model tersebut sudah terjadi sejak lama dan turun temurun, konsep tersebut sebagai bentuk
penghargaan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dinilai positif dalam masyarakat untuk menghargai
prilaku leluhur mereka dalam melakukan tindak hukum bahkan dinilai sesuai dengan petatah-petitih
yang mengandung nilai kesopanan, petatah petititih tersebut adalah den hormat ing wong tua (harus
hormat kepada kedua orang tua), den hormat ing lelughur (menghormati leluhur ), hormaten, emanen,
mulyaken ing pusaka (hormati, sayangi, dan mulyakan warisan leluhur, tetinggalan leluhur kang bagus
kudu ditiru, tan ucul tali wanda (jangan lepas dari adat, aturan dan agama). Penghormatan terhadap
prilaku yang turun temurun tersebut dalam kerangka budaya dideskkripsikan sebagai warisan yang
dialih turunkan dari generasi satu ke generasi berikutnya dan secara psykologis tekanan peran budaya
tersebut sebagai piranti pemecahan masalah yang membuat orang bisa berkomunikasi, belajar atau
memenuhi kebutuhan material maupun emosionalnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah
satu pelaku nikah kiyai, Madrais (48 Tahun) warga Desa Situ Patok, ia telah melakukan perkawinan
dengan model tersebut sudah berlangsung 17 tahun silam sebagaimana yang dilakukan orang tua
Madrais waktu kawin dan dia merasa tentram terhadap apa yang mereka lakukan selama bertahuntahun dalam rumah tangganya, pernyataannnya tersebut dibenarkan oleh Muhamad Yusuf salah
seorang kuwu atau kepala desa disalah satu Kecamatan Mundu tepatnya ia adalah seorang kuwu Desa
Situ Patok yang warganya banyak melakukan nikah kiyai, begitupun yang dikemukakan oleh Caca
Effendi kuwu Desa Sinarancang yang warganya mayoritas memilih nikah kiyai.
Secara filosofis budaya tersebut sebagai sebuah sarana dalam menyelesaikan masalah perkawinan dan
perceraian, mereka memiliki konsep budaya “kawin matuk pegat Godeg” konsep ini merupakan budaya yang
berlangsung dalam masyarakat dengan bertujuan untuk untuk mewujudkan perkawinan dan perceraian
masyarakat yang tidak bertele-tele yang terpenting bertujuan untuk bermuara pada kehidupan masyarakat
yang penuh dengan kedamaian baik dalam hubungan keluarga maupun masyarakat di lingkungannya.
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Dasar filosofi dengan konsep tersebut mengandung pemahaman bahwa perkawinan bisa terjadi jika
kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan (matuk) maknanya sepakat, maka
tidak lagi memerlukan prosedur administrasi yang dianggap mereka bertele-tele dan memerlukan biaya
yang cukup besar. Begitupun konsep “pegat godeg” pegat artinya cerai godeg artinya menggelengkan kepala,
konsep tersebut mengandung pemahaman jika di antara mereka dalam perkawinannya tidak ada lagi
kecocokan maka perceraian akan terjadi berdasarkan kesepakatan tanpa harus melelui pengadilan agama
akan tetapi cukup persetujuan keluarga.
Budaya yang berkembang tersebut secara lebih luas dalam antropologi merupakan sitem tindakan,
keseluruhan sistem gagasan dari hasil karya manusia dalam rangka kehidupan manusia yang mengikuti
pola-pola prilaku masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat yang diakui dan ditiru
oleh yang lain, dan memiliki fungsi yang sangat besar bagi pembentukan sistem hukum masyarakat
sebagai kepuasan di bidang spiritual maupun materiil, secara spiritual mereka merasakan kepuasan dan
ketentraman terhadap model pernikahan yang dilakukan karena sesuai dengan norma-norma agama,
secara material pola tersebut tidak berpengaruh pada proses yang lama dan dianggap bertele-tele sehingga
aspek financial juga sangat sederhana dan ringan.
Proses perkawinan kiyai sebenarnya sama dengan pernikahan siri atau perkawinan dibawah
tangan yang dikenal dikalangan masyarakat Indonesia yakni perkawinan yang tidak dicatatkan secara
administrasi oleh Pegawai Pencatat Nikah karena perkawinannya tidak hadapan Petugas Pencatat
Nikah, akan tetapi perkawinan tersebut dilakukan didepan seorang kiyai dengan ketentuan yang telah
memenuhi persyaratan sahnya nikah menurut agama, yaitu adanya persetujuan kedua belah pihak
baik calon pengantin pria maupun wanita, ada wali, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dan
mempelai laki-laki dan ada dua orang saksi, dan kedudukan kiyai dalam proses pernikahan tersebut
sama dengan Pegawai Pencatat Nikah.
Kecenderungan tersebut adalah disebabkan semua rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi
sebagai mana dikehendaki dalam kitab fikih, karena didalam Al-Qur’an maupun hadits tidak mengatur
secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan apalagi harus dilakukan dihadapan Pegawai
Pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah pada umumnya setelah terjadinya pernikahan pelaku
yang nikah kiyai tersebut mengadakan perayaan secara sederhana yang dihadiri kerabat dekat sebagai
walimahnya.
Kiyai dapat diartikan sebagai sebutan bagi alim ulama, cerdik pandai dalam agama Islam disamping
ada makna lain dalam masyarakat jawa kiyai juga dikenal dengan guru ilmu gaib, dukun dan sebagainya.
Pada asalnya sebutan kiyai dipakai untuk tiga gelar yang saling berbeda:
a.

Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat; misalnya Kiyai Garuda Kencana”
dipakai sebutan untuk sebutan kereta emas yang ada di Keraton Yogyakarta.

b.

Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.

c.

Gelar yang diberikan masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau yang menjadi
pemimpin pesantren dan mengajarkan kitab-kitab Islam klasikkepada santrinya. Selain gelar kiyai
ia juga sering disebut seorang alim (orang yang dalam pengetahuan Islamnya) .

Sejak Islam masuk ke Indonesia kiyai memiliki stara sosial yang tinggi dikalangan masyarakat karena
kiyai memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat karena mereka merupakan pemimpin dan pengajar
ilmu agama dan kiyai adalah orang yang memiliki otoritas pembuat keputusan yang efektif dalam
kehidupan sosial masyarakat bahkan tidak saja pengajar dan penganjur kehidupan keagamaan akan tetai
lebih luas sebagai orang yang memiliki keputusan efektif dalam bidang politik.
Kiyai dalam masyarakat Jawa Barat disebut dengan ajengan, di Jawa Tengah dan Jawa Timur kiyai
adalah ulama yang memimpin sebuah pesantren, namun pada perkembangannya ulama yang cukup
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memiliki pengaruh dimasyarakat juga disebut kiyai walaupun mereka tidak memimpin pesantren. Di
Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sekalipun Kabupaten Cirebon merupakan Kabupaten dalam
wilayah Propinsi Jawa Barat akan tetapi karena masyarakat Kecamatan Mundu berdasarkan struktur sosial
memiliki bahasa Jawa dan Sunda (jaware) sebab daerah tersebut merupakan daerah transisi antar dua
suku di Cirebon yaitu suku sunda dan jawa, maka sebutan bagi ulama yang mengajarkan agama Islam
sekalipun tidak memiliki pesantren dengan sebutan kiyai.
Predikat kiyai biasanya melalui proses yang bertahap misalnya karena dia adalah keturunan dari
seorang kiyai yang memimpin pesantren, atau karena dia menimba ilmu dibergai pesantren, dan setelah
menimba ilmu diberbagai pesantren ia membangun pesantren sebagai pusat kegiatan menularkan ilmuanya
pada masyarakat, dan masyarakat sangat mengharapkan seorang kiyai dapat menyelesaikan persoalanpersoalan keagamaan praktis sesuai dengan kedalaman pengetahuan yang dimilikinya, dan biasanya
semakin tinggi keilmuan seorang kiyai misalnya dalam penguasaan kitab-kitab kuning maka semakin
dikagumi, bahkan seorang kiyai tidak saja diharapkan menyelesaikan persoalan-persoalan agma akan
tetapi dapat memberikan nasehatnya dalam banyak hal termasuk juga penyelesaian persoalan-persoalan
hukum keluarga, seperti perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, wasiat dan lain sebagainya.
Sebagaimana dicantumkan dalam Bab I bahwa tercatat sekitar 1.200 Warga Kecamatan Mundu
dari 2000 pasangan suami istri melakukan pekawinan kiyai, dari 1.200 pasangan berari sekitar 60%
pasangan suami istri dari warga Kecamatan Mundu melakukan nikah kiyai dan model perkawinan
tersebut mayoritas tertumpu di dua desa yakni Desa Sinarancang dan Desa Situ Patok sisanya tersebar
di berbagai desa linnya.
Desa Sinarancang secara geografis terletak diwilayah Jalan Sinarancang Nanggela yang berbatasan
dengan sebelah utara wilayah Desa Situ Patok, sebelah selatan Desa Nanggela, sebelah timur dengan
Desa Penpen dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Situ patok. Desa Sinarancang merupakan
wilayah Perbukitan dekat situ patok dan sekitar 6 kilometer dari jalan raya pantura Mundu, Menuju Desa
Siarancang hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit dari pusat Kota Cirebon, mata pencaharian
penduduk di desa tersebut beragam ada yang sebagai petani sekitar 254 orang, buruh tani 87 orang,
pedagang 295 orang, Pegawai Negeri Sipil 5 orang, pengrajin industri rumah tangga 161 orang, peternak
11 orang, karyawan swasta 255 orang, karyawan BUMN 1orang, dan kuli bangunan 16 orang. Bahasa
komunikasi mereka adalah bahasa jawa cerbonan dan sunda karena desa tersebut merupakan desa
transisi antara Sunda dan Jawa, pada asalnya desa tersebut merupakan wilayah yang menyatu dengan
Desa Satunanggela dan terjadi pemekaran pada Tahun 1983 Sinarancang resmi menjadi desa tersendiri,
sedangkan Desa Situnanggela masuk pada wilayah Kecamatan Beber.
Penduduk desa tersebut ada 2.756 jiwa terdiri dari 760 Kepala keluarga, 1.423 laki-laki dan 1.333
perempuan, dan tingkat pendidikan mayoritas lulusan sekolah dasar karena dari jumlah penduduk tersebut
sekitar 679 penduduk hanya tamatan sekolah dasar sisanya yang tamat SMP sederajat 123 orang dan
tamat SMU sederajat 77 orang dan lulusan strata satu 2 orang. Adapun agama yang dianut oleh semua
warga masyarakat Desa Sinarancang adalah Agama Islam.
Sementara Desa Situ patok merupakan desa yang terletak dekat waduk situ patok dan berdiri Tahun
1919-1923, merupakan desa yang sama sekali bukan desa terbelakang yang dapat ditempuh hanya dengan
waktu 30 menit perjalanan dari kota Cirebon, di samping akses yang mudah kondisi perekonomiannya
tergolong bagus, ruamah-rumah penduduk dalam kondisi sehat memiliki fasilitas yang cukup, mendapat
air bersih yang terbagi beberapa ruang di dalamnya dengan dilengkapi alat-alat elektronik dan kerndaraan
bermotor, jalanan desa juga lebar dan beraspal sehingga memudahkan truk-truk pengangkut hasil pertanian
atau barang-barang impor terutama impor rempah-rempah seperti bawang putih, bawang merah jahe,
dan lainnya, berlalu lalang, bahkan truk seberat 70 ton pun bisa melintas di desa tersebut.
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Dari gambaran tentang mata pencaharian di Desa Situ Patok maka mayoritas mayarakat sebagai
pedagang dan petani, sementara dari tingkat pendidikan mayoritas tingkat pendidikan yang dimiliki
hanyalah tamatan sekolah dasar.
Sebagian besar masyarakat baik di Desa Sinarancang maupun Desa Situ Patok tingkat rendahnya
pendidikan sangat mendominasi, ketidak tertarikannya terhadap pendidikan disebabkan pola berpikir
yang sangat sederhana, bagi mereka yang terpenting adalah bagaimana mencari uang, hidup tentaram
tanpa mau berpikir yang aneh-aneh, bahkan anak-anak muda banyak yang putus sekolah disebabkan
karena disekeliling mereka banyak yang buta huruf akan tetapi kehidupan secara ekonomi makmur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Desa Sinarancang sekitar 375 kepala keluarga dari
760 kepala keluarga melakukan nikah kiyai berarti sekitar 60% dari kepala keluarga Desa Sinarancang
melakukan nikah kiyai. Sementara di Desa Situ Patok yang berpenduduk 9.564 Jiwa dengan Kepala
Keluarga 2.467 terdapat 675 kepala keluagra yang melekukan nikah kiyai.
Sejak awal desa tersebut dibangun baik Desa Sinarancang yang merupakan desa pemekaran dari
Desa Situnanggela maupun Desa Situ Patok maka nikah kiyai tersebut merupakan praktek umum yang
biasa dilakukan secara turun temurun, perkawinan dilakukan secara mudah yang penting warga sekitar
mengetahui sepasang pria dan wanita telah menikah walaupun tanpa menikahkan diri di Kantor Urusan
Agama. Begitu juga perkara perceraian delakukan dengan cara kekeluargaan, jika kata cerai telah terucap
dari mulut suami atau istri dan mendapat persetujuan dari keluarga pasangan tersebut bisa langsung
pisah rumah bahkan dengan sangat mudah pasangan tersebut untuk menikah lagi dengan pasangan yang
baru dengan cara pernikahan yang sama.
Dalam proses pernikahan maupun perceraian masyarakat melibatkan seorang kiyai yang ditokohkan
dilingkungan masyarakat, fungsi kiyai tersebut adalah orang yang menyaksikan berlangsungnya pernikahan
atau perceraian. Bagi seorang kiyai ia baru menyaksikan proses perkawinan dan perceraian jika diminta
oleh yang bersangkutan. Sebagai bentuk administrasinya hanya dicatatkan oleh seorang lebe dari desa
yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penikahan dan perceraian.
Fenomena yang melibatkan seorang kiyai dalam proses pernikahan dan perceraian menurut kepala
Desa Sinarancang, warganya merasa tentram dan tenang jika nikah disaksikan oleh seorang kiyai apalagi
kiyai menuntunnya sesuai dengan ketentuan agama. Sebagaimana diungkapkan oleh Surya umur 37
Tahun dan Eti umur 30 Tahun yang hanya tamatan sekolah dasar, yang keduanya adalah pelaku nikah
kiyai di Desa Sinarancang dan Desa Situ Patok ketika di wawancara dia mengatakan lebih tenang nikah
disaksikan seorang kiyai dan sudah sesuai dengan ketentuan agama disamping memang orang tuanya
dulu menikah dengan cara yang sama dan sudah turun temurun, bagi mereka menikah adalah ibadah
yang penting ada niat untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah itu saja sudah cukup,
dan secara tradisi bisa diajak tinggal satu atap, karena itu tidak perlu lagi akta nikah karena bagi mereka
adanya buku dan tidak adanya buku nikah tidak ada pengaruhnya.
Kesederhanaan pola pikir masyarakat yang cenderung melembagakan kebiasaan tersebut tidak saja
bersemayam dalam hati nurani perasaan akan tetapi sudah menjadi bagian dari sebuah kehidupan yang
dipertahankan sebagai peraturan, penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum di antara mereka yang
sama bergaul di antara masyarakat sebagai kebiasaan yang bersifat batiniyah maupun jasmaniyah yang
diyakini sejak kecil sampai sekarang. Itulah sebabnya maka ada masyarakat maka disana ada adat (ubi
societas ibi ius), Van Apeldoorn mengatakan “Recht is er over de gehede wereld, overall waar een samenleving van
mensen is”. Hukum yang terdapat dalam setiap masyarakat manusia, betapapun sederhana dan kecilpun
masyarakat itu, menjadi cerminnya, karena tiap masyarakat memiliki kebudayaan sendiri, dengan corak
dan sifatnya sendiri. Kebiasaan senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan
pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat kebiasaan itu berlaku.
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Persoalan kebiasaan perkawinan yang hanya disaksikan di depan seorang kiyai merupakan manifestasi
adat kebiasaan, tradisi yang menurut masyarakat merupakan penyaluran kodrat (faktisitas) yang
mengandung tata nilai yang terbentuk secara alamiah dimanapun adanya dan kapanpun munculnya,
mestilah dianggap baik sebab kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang berulang-ulang yang
kemudian mengalami penguatan (reinforcemen), pengulangan yang alamiah dan sukarela yang mengandung
kemaslahatan bagi mereka. Itulah sebabnya dalam sistem hukum Islam terdapat kaedah dasar bahwa adat
kebiasaan itu merupakan dasar penetapan hukum (al-‘adah muhakkamah). Bahkan ada yang menambahkan
al-‘adah syar’iyah muhakkamah (adat itu merupakan syari’at yang menjadi dasar hukum) dan al-tsabit bi al-‘urf
kaaltrabit bi al-nash (hal yang tetap berdasarkan kebiasaan baik seperti hal yang tetap berdasarkan nash).
Jika 60% dari pasangan suami istri yang ada di Kecamatan Mundu memilih nikah kiyai, hal ini bukan
berarti tanpa sebab, selain dar faktor kebiasaan yang turun temurun ada juga beberapa faktor yang sangat
komplek dan diduga mempengaruhi pola kebiasaan tersebut diantaranya:
1.

Faktor pendidikan, rata-rata orang yang melakukan nikah kiyai di kecamatan tersebut tingkat
pendidikannya hanya tamatan sekolah dasar, bagi mereka bukan tidak berarti bahwa sekolah tidak
penting, sekalipun tingkat pendidikan rendah rata-rata dari masyarakat memiliki tingkat ekonomi
sejahtra, sebagai mana yang dikemukakan diatas bahwa salah satu desa yang mayoritas melakukan
nikah kiyai secara ekonomi memiliki tingkat kehidupan yang sejahtera misalnya rumah tinggal yang
dikatagorikan nyaman dengan fasilitas yang memadai, memiliki kendaraan yang cukup, misalnya
motor bahkan di depan rumah mereka ada beberapa masyarakat yang memiliki mobil karena mata
pencaharian mereka sebagai pedagang.
Rendahnya tingkat pendidikan menurut K.H. Subhki merupakan anggapan masyarakat terhadap
pendidikan yang menghasilkan lulusan tidak memiliki moral yang positif menurutnya masyarakat
menilai bahwa ”sekola matek dadi wong kang tukang bebodo” artinya bahwa sekolah menghasilkan
manusia yang suka membohongi orang lain bahkan ada kalimat yang lebih ekstrim lagi dari anggapan
masyarakat bahwa “sekola matek dadi garong” sekolah menghasilkan lulusan yang suka mencuri hak
orang lain atau sama dengan koruptor jika dilihat dari fenomena sekarang. Itulah sebabnya masyarakat
lebih memilih mendidik anak-anaknya ke pendidikan informal yaitu pesantren dengan harapan
mengerti nilai-nilai agama yang diajarkan.

2.

Faktor kesadaran hukum masyarakat, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap
persoalan hukum yang menyangkut aturan perundang-undangan dan pentingnya tata cara pernikahan.
Dan pernikahan mereka bukan untuk beristri lebih dari satu akan tetapi mereka tidak mengerti dan
tidak tahu hukum negara, hal ini merupakan salah satu penyebab yang mendukung tingginya tingkat
perkawinan kiyai sebagai pilihan di Kecamatan tersebut, hal tersebut juga bukan tanpa alasan misalnya
karena lebih mudah, murah dan sah menurut agama. Sementara jika dilakukan perkawinan dengan
disaksikan oleh Petugas Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama memerlukan biaya yang cukup
besar, prosedural yang terkait dengan dokumen kependudukan demikian yang dikemukakan oleh
Caca Effendi dan M. Yusuf kepala Desa Sinarancang dan kepala Desa Situpatok mengenai persoalan
yang menyangkut kebiasaan warganya. Di sisi lain kurangnya sosialisasi dari pihak-pikah terkait juga
mengalami kendala yang dapat diperhitungkan misalnya karena kebiasaan yang terjadi di masyarakat
maka pihak-pihak terkait misalnya aparat pemerintahan, pihak KUA kesulitan memberikan wacana
yang bersifat praktis karena masyarakat menganggap perkawinannya sudah dilaksanakan sesuai
dengan ajaran agama dan mereka merasa memiliki keterikatan moral yang kuat (ketenangan) jika
nikah disaksikan di depan kiyai.

3.

Faktor Integritas, dalam sebuah masyarakat yang terdiri dari kelompok manusia yang menempati
daerah tertentu, memiliki integritas berdasarkan pengalaman bersama berupa kebudayaan,
mempunyai kesadaran akan kesatuan tempat tinggal dan bila perlu akan bertindak bersama, dan dalam
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suatu masyarakat terdapat suatu kebiasaan yang didasarkan suatu tindakan bersama yang dikenal
dengan tradisi, dalam hal ini masyarakat di Kecamatan Mundu sudah terbiasa melakukan nikah kiyai.
Sebagai bukti atas integritas yang kuat misalnya ketika disampaikan Rancangan Undang-Undang
Terapan Peradilan Agama yang menghukum secara pidana pelaku nikah tidak dicatat, Kaya umur 45
Tahun salah seorang ketua RT 07/RW 03 Desa Sinarancang mengatakan dengan kelakarnya ia tidak
takut dipenjara gara-gara tidak punya buku nikah dengan kalimat “Lamun engko di penjara kita kabeh
gawe desa dewek ning jero penjara” maksudnya jika semua nanti dipenjara maka kita akan membangun
desa sendiri dalam penjara. Bagi masyarakat di sana memiliki integritas yang tinggi bahwa nikah
merupakan ibadah yang terpenting memiliki niat yang tinggi untuk membangun keluarga sakinah,
mawaddah dan warahmah itu saja sudah cukup.
4.

Faktor trust dan hope, kiyai merupakan pribadi yang multi fungsional di masyarakat, kiyai juga
memiliki stara sosial yang tinggi dikalangan masyarakat karena kiyai memiliki pengaruh yang kuat
dalam masyarakat, ia tidak hanya merupakan pemimpin dan pengajar ilmu agama lebih dari itu
kiyai adalah orang yang memiliki otoritas pembuat keputusan yang efektif dalam kehidupan sosial
masyarakat, bahkan tidak saja pengajar dan penganjur kehidupan keagamaan akan tetapi lebih luas
sebagai orang yang memiliki keputusan efektif dalam bidang politik Berhubungan dengan kewenangan
membuat keputusan, pada beberapa hal pembuatan keputusan dilakukan sangat sentralistik, sedang
pada yang lainnya dilakukan dengan pendelegasian wewenang kepada unit-unit elemen masyarakat
(desentralisasi).

Imbas negatif dari masyarakat yang melakukan nikai kiyai maka banyak dikalangan mereka anak-anak
yang lahir tidak memiliki akta kelahiran sehingga menyulitkan mereka melanjutkan sekolah. Pihak yang
berwenang dalam hal ini aparat pemerintahan di Kecamatan maupun di tingkat desa untuk memberikan
pencerahan terhadap persoalan yang melanda masyarakat di Kecamatan Mundu belakangan ini dilakukan
misalnya dengan pendekatan persuasif melalui upaya nikah masal yang dilakukan pemerintah setempat,
dilakukan atas desakan warga yang melakukan nikah kiyai mulai menyadari pentingnya administrasi
pekawinan dan perlunya bukti autentik untuk legalitas perkawinannyan berupa buku nikah yang
terebititkan oleh Kantor Urusan Agama setempat, selain faktor tersebut disebabkan karena belakangan
ini banyak kendala yang dihadapi ketika anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak memiliki akta nikah
sehingga menyulitkan mereka ketika hendak melanjutkan sekolah.
Sebagai Upaya yang dilakukan mislnya di Desa Situpatok dari 2.475 Kepala Keluarga dan sekitar
675 kepala keluarga yang melakukan nikah kiyai telah dinikahkan secara masal sekitar 195 pasangan
dan 204 pasangan telah di itsbatkan pernikahannya di Pengadilan Agama Sumber. Begitu juga di Desa
Sinarancang yang penduduknya mayoritas melakukan nikah kiyai telah dinikahkan sekitar 225 kepala
keluarga dan dari jumlah tersebut hanya 40 kepala keluarga yang baru mendapatkan akte.
Kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pesta tani (mapag sri) atau sedekah bumi,
merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun merupakan kebiasaan yang turun temurun
sejak nenek moyang mereka tinggal di desa tersebut disaat musim hujan (rending), momen tersebut
sangat efektif dilakukan untuk nikah masal disebabkan pada saat pesta tersebut masyarakat berkumpul
untuk bersilaturrahmi dan memenjatkan doa bersama agar pertanian mereka menghasilkan panen yang
melimpah. Dari data yang ada tersebut diatas tidak maksimal dilakukan jika dibandingkan pelaku nikah
kiyai yang jumlahnya ribuan hal ini disebabkan bantuan dana dari pemerintah Kabupaten Cirebon sangat
terbatas dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya proses pernikahan karena
selama ini apa yang mereka lakukan sudah dianggap benar dan sesuai dengan ketentuan agama.
Pelaksanaan istbat nikah tersebut menunjukkan adanya perubahan hukum terhadap kesadaran
hukum masyarakat dari budaya hukum nikah kiyai pada kesadaran pelaksanaan undang-undang, bukan
merupakan bentuk pengingkaran terhadap peran kiyai.
212

TRILOGI WAHYU MEMANDU ILMU

2. Hukum Kewarisan Pada Masyarakat yang Melakukan Nikah kiyai
Legalitas hukum perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 dan
berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 100 perkawinan yang memiliki legalitas dan kekuatan hukum
adalah perkawinan yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang dibuktikan dengan bukti
otentik berupa akta nikah hal tersebut berakibat pada adanya hubungan perdata baik antara suami dan
istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, sementara pernikahan yang dilakukan
tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah berakibat pada tidak adanya hubungan perdata antara suami
istri dan anak-anaknya hanya ada hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Akibat tidak adanya hubungan perdata antara suami dan istri maka seorang istri bukan ahli waris
suaminya jika suaminya meninggal dunia, tidak memiliki hak atas harta gonogini, demikian halnya dengan
anak yang lahir dari di luar pernikahan yang sah dianggap anak yang lahir di luar nikah sehingga anak
tidak memiliki hubungan waris dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, karenanya anak hanya sebagai
ahli waris dari ibunya dan keturunan ibunya.
Kondisi masyarakat yang melakukan nikah kiyai di Kecamatan mundu dalam pelaksanaan kewarisan
istri dan anak-anak dari perkawinan kiyai tersebut adalah ahli waris dan diantara mereka saling mewaris,
mereka menilai karena pernikahannya sah dan sesuai dengan syariat Islam maka dalam hal waris mawaris
juga antara suami istri dan anak-anak yang dilahirkannya adalah ahli waris begitu juga anak-anak ada
hubungan hukum saling mewaris dengan keluarga ayah dan ibu mereka.
Masyarakat Kecamatan Mundu mayoritas penduduknya beragama Islam sebagai pandangan hidup
diantara mereka, secara makro masyarakat Kecamatan Mundu merupakan bagian dari Wilayah Cirebon
dan secara georafis berada pada wilayah pesisir utara jawa, sebagai wilayah awal penyebaran Islam di
Cirebon sehingga masyarakatnya masuk dalam substansi klasifiasi Islam satri yang ditandai oleh ketaatan
pada ajaran agamaIslam serta keterlibatan dalam berbagai aktifitas yang bernafaskan Islam, disisi lain
bisa dikatagorikan dalam substansi Islam abangan karena wilayah penelitian mayoritas penduduk berada
di pedesaan yang sebagian besar tranformasi budaya dan agama menjadi sesuatu yang sinkretis, sebagai
bukti empirik ketika melakukan nikah kiyai masyarakat sering kali dibarengi dengan upacara mapag sri
yakni upacara syukuran atas hasil panen dan merupakan bentuk penghargaan atas dewio kemakmuran
yang diyakini akan memberi berkah pada hasil pertanian berikutnya.
Islam santri dan Islam abangan merupakan klasifikasi masyarakat yang digali oleh Clifford Geert dalam
penelitiannya dari masyarakat Jawa, menurut Geertz pembagian masyarakat didasarkan pada pandangan
hidupnya terdapat tiga tipe budaya yakni, santri, abangan dan priyai, ketiga tipe tersebutbermula dari
proses islamisasi awal dibaerbagai tempat di Jawa. Wilayah-wilayah yang pengaruh Hindu-Budhanya
sedikit terutama daerah-=daerah pesisir utara Jawa (terimasuk Cirebon) telah mengkonversi Islam secara
total dan menerima apa adanyasehingga mereka akan menjadi kekuatan Islam yang skripturalis atau yang
lebih dikenal dengan santri, sebaliknya untuk wilayah-wilayah tertentu di pedalaman dimana pengaruh
Hindu-Budhanya cukup kuat terutama daerah-daerah pedalaman, seringkali menunjukkkan antara Islam
dan kekuatan lokal saling melakukan penetrasi, sehingga tranformasi sosilal budaya dan agama menjadi
sesuatu yang sinkretis yang pada akhirnya akan melahirkan kelompok Islam abangan .
Mayoritas masyarakat Islam di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon menganut sistem kekeluargaan
bilateral sebagaimana mayoritas masyarakat Jawa Barat yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki
dan perempuan, dari sistem kekeluargaan yang dianut tersebut berpengaruh pada distribusi pembagian
waris yang menentukan laki-laki dan perempuan adalah ahli waris, hal tersebut merupakan ciri khas
tersendiri antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya.
Pemahaman tentang hukum waris Islam secara umum mereka mengetahui bahwa sebagai orang
yang beragama Islam wajib melaksanakan hukum Islam, dan hukum waris merupakan salah satu dari
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ajaran Islam yang seharusnya mereka mengetahui dan memahami bagaimana cara-cara menyelesaikan
kewarisan sesuai dengan ajaran Islam.
Dengan tingkat pendidikan formal yang kurang mendukung untuk memahami secara utuh tentang
penyelesaian kewarisan dalam lingkungan keluarganya sehingga kemampuan mereka kurang mendukung
untuk lebih maksimal dalam memahami hukum waris Islam apalagi ahli waris yang dijadikan responden
rata-rata mengenyam pendidikan di sekolah umum, bukan pendidikan agama, atas kesadaran tersebut
maka masyarakat meminta kiyai yang dinilai mampu memahami dan menyelesaikan kewarisan dalam
lingkungan keluarganya
Masyarakat menilai bahwa dalam menyelesaikan kewarisan tidak terlepas dari kebiasaan yang
dilakukan leluhurnya yang selalu mengedepankan musyawarah dan perdamaian dalam menyelesaikan
masalah hukum, mereka mengetahui ada produk hukum adat, hukum BW (mereka menyebutnya dengan
hukum negara) akan tetapi tidak memahami isi dari produk hukum tersebut. Kesadaran terhadap ajaran
agamanya serta kuatnya kungkungan adat kebiasaan atau treadisi serta kurangnya tingkat pendidikan
berpengaruh terhadap tingkat pemahaman pada hukum waris.
Mayoritas masyarakat mengetahui tentang ajaran agama Islam, seperti sholat, zakat, haji, puasa, nikah,
waris dan lain sebagainya, akan tetapi mereka tidak mengetahui ilmu pengetahuan tentang Islam, termasuk
ilmu tentang hukum warisan, sebab ilmu pengetahuan tentang warisan berbeda dengan sekedar tau
tentang hukum warisan. Pengetahuan masyarakat terbatas pada sekedar mendengar, melihat dan merasa
dari informasi sekelilingnya dan dari pengalaman keluarganya yang telah lebih dahulu menyelesaikan
masalah pembagian warisan, bukan atas dasar ilmu pengetahuan yang didapat dari pendidikan formal
maupun informal.
Pengetahuan tentang norma-norma hukum kewarisan tersebut menurut Hazairin, pada umumnya
masyarakat muslim Indonesia hanya tahu akan tetapi tidak mengetahui maksudnya tahu tentang hukum
warisan tetapi tidak mengetahui norma-norma hukum warisan, sehingga mereka tidak mengetahui
sistem hukum warisan yang berlaku di Indonesia. Itulah sebabnya suatu yang dinilai wajar jika banyak
masyarakat yang beragama Islam akan tetapi masih banyak yang belum melaksanakan norma hukum
waris Islam sesuai dengan yang dikehendaki dalam Al-Qur’an dan hadits. Pengetahuan tentang faraidh
bagi mereka sebatas apa yang dimuat dalam kitab-kitab fikih, mereka tau tentang hukum yang mengatur
hukum keluarga di Indonesia tetapi mereka tidak mengetahui materi hukumnya secara jelas dan rinci,
bahkan apa yang dicantumkan dalam hukum keluarga di Indonesia.
Makalah ini akan menguraukan proses waris malwaris pada masyarakat Kecamatan Mundu kabupaten
Cirebon Sebagai berikut:

a.

Distribusi Harta waris

1.

Bagian Suami Istri

Dalam hukum kewarisan Islam isrti atau suami merupakan ahli waris sababiyah yakni karena sebab adanya
hubungan perkawinan yang sah dengan pewaris maka suami atau istri menjadi ahli waris, sebagaimana
dijelaskan dalam surat al-Nisa ayat 12, bahkan bagi seorang isrti jika ia ditalak dan dalam masa ‘iddahnya
suami meninggal istri tersebut masih diperhitungkan dalam kewarisan Islam untuk mendapatkan hak
waris dari suami yang mentalaknya.
Berdasarkan data dilapangan ada dua model pendistribusian harta untuk istri atau suami.
Pertama: Istri langsung diberi bagian 1/8 dari harta waris disebabkan karena mereka mengetahui dan
memahami langsung dari ayat kewarisan bahwa seorang istri jika pewaris memiliki anak maka bagiannya
1/8 pembagian tersebut dilakukan atas nasehat dari seorang kiyai yang menyaksikan penyelesaian waris
diantara keluarga, kiyai beranggapan bahwa, tidak diteemukan dalam Al-Qur’an tentang bagian harta

214

TRILOGI WAHYU MEMANDU ILMU

bersama dalam keluarga karena dalam ayat kewarisan dijelaskan istri mendapat bagian 1/8 dari harta
peninggalan jika pewaris memiliki anak.
Dalam hal menentukan harta bersama masyarakat Kecamatan Mundu termasuk jarang sekali
menelusuri asal usul harta peninggalan tersebut karena menurut kebiasaan mereka tidak mengenal
pemisahan harta dan perjanjian perkawinan. Adanya pemisahan harta bersama atau pembagian waris
merupakan fatwa dari seorang kiyai yang diminta menyelesaikan harta peninggalan sebagai saksi ketika
terjadi persoalan yang terjadi dalam keluarga mereka.
Kedua: Istri yang mendapatkan harta bersama atau gonogini, dalam istilah masyarakat petani di
Kecamatan Mundu menyebutnya dengan bareng molah yang artinya hasil pertanian diolah bersama antara
suami istri, maka bagi istri jika suaminya meninggal ia berhak atas harta hasil bareng molah tersebut.
Adanya milik bersama terhadap harta kekayaan yang demikian ini merupakan gejala umum bahkan dalam
hukum adat telah menjadi asas umum dan merupakan konsekuensi dari proses umum dalam kebiasaan
masyarakat.
Adanya harta bersama antara suami istri bagi mereka adalah harta kekayaan yang selama ini diperoleh
dalam perkawinan karena dua-duanya bekerja untuk keperluan keluarga, bagi mereka seorang istri yang
pekerjaannya mengurus rumah tangga sudah dianggap bekerja, sehingga semua kekayaan yang increto
didapat oleh suaminya menjadi milik bersama.
Keberadaan harta bersama atau bareng molah telah menjadi budaya dalam masyarakat Kecamatan
Mundu karenanya berdasarkan kesepakatan sebelelum pembagian harta waris t bahwa apabila dalam
keluarga terjadi peristiwa kematian salah seorang dari suami atau istri kecuali harta tetap yang tidak
bisa dibagi sebagai harta bersama karena sebagai harta bawaan atau warisan dan menjadi harta pribadi
masing-masing suami istri.
Masalah harta bareng molah ini erat kaitannya dengan kedudukan istri dalam rumah tangga, suatu
harta dianggap bareng molah ketika si istri turut bekerja di kantor, dagang, tani. Akan tetapi istri tidak
bekerja secara nyata karena hanya sebagai ibu rumah tangga akan tetapi hakekatnya ia bekerja. Dari
kedua model tersebut berpengaruh pada pembagian harta bareng molah tersebut, bagi istri yang secara
nyata bekerja diluar rumah maka baginya berhak mendapat separoh dari harta bareng molah, begitu juga
suaminya berhak separohnya, dan sisanya baru dibagi sesuai dengan ketentuan faraidh. Bagi istri yang
tidak bekerja secara nyata ia hanya sebagi ibu rumah tangga maka bagiannya hanya mendapatkan sebagian
sementara suaminya dua bagian (1: 2) atau istri sagendongan suami sepikul atau ditentukan berdasarkan
musyawarah tentang besaran bagian istri dari harta bareng molah tersebut.
Terkait dengan istri yang bekerja atau tidak bekerja dan seberapa besar bagian yang akan diperoleh
dari harta bareng molah tersebut dapat dikatagorikan sebagai berikut:
1) Istri tidak mendapatkan harta bareng molah atau harta tersebut bukan harta bareng molah karena istri
dianggap tidak bekerja, dalam hal ini istri hanya mendapat bagian waris sesuai dengan kedudukannya
sebagai istri yaitu 1/8 jika pewaris mempunyai anak dan ¼ jika pewaris tidak mempuyai anak.
2) Istri sekalipun tidak bekerja secara nyata karena hanya sebagai ibu rumah tangga, akan tetapi
hakekatnya diperhitungkan sebagai orang yang bekerja karena istri melakukan pekerjaan sebagai
ibu rumah tangga ada kewajiban suami untuk memperlakukan istri secara seimbang atas pekerjaan
istri tersebut.
3) Istri mendapat bagian dari harta bareng molah tersebut yang besarnya ditentukan berdasarkan
musyawarah.
Bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya dalam dalam pembagian warisan pada masyarakat
kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, sama ketentuannya seperti diatas suami mendapat separoh dari
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harta peninggalan istrinya jika istrinya bekerja sama secara nyata diluar rumah, dan suami mendapat
bagian dua bagian dan istri mendapat sebagian jika istri hanya sebagai ibu rumah tangga.

2.

Bagian anak

Anak merupakan kelompok ahli waris utama dalam hukum kewarisan Islam, anak-anak pewaris adalah
ahli waris yang tidak dapat dihapuskan sepenuhnya atas hak warisnya, tapi bisa dikurangi dan hak itu
tidak bisa dialihkan kepada siapapun selain kepada keturunannya yakni cucu ia tentu tidak bisa menerima
waris jika orang tuanya masih hidup. Anak-anak pewaris akan dapat waris dengan ketentuan lahir dari
dan akibat perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya.
Dasar kewarisan anak baik laki-laki maupun perempuan terdapat dalam syrat al-Nisa ayat 11, dan
dalam ayat ini menggunakan kata walad, kata tersebut baik secara arti maupun istilah hukum berlaku
untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan, dan anak laki-laki dan perempuan dalam keadaan apapun
tidak terhijab oleh ahli waris yang lainnya.
Dalam Al-Qur’an kata walad ditemukan 33 kali dan 23 kali dalam bentuk jama’ dan khusus mengenai
ayat-ayat kewarisan menyebutkan hak anak sebanyak 6 kali dan satu kata dengan awlad, keseluruhan kata
tersebut berarti untuk anak laki-laki dan anak perempuan yang terdapat dalam surat al-Nisa ayat 11 dan
ayat 12, dengan adanya kata walad dan awlad tersebut dapat mengurangi bagian ibu dari 1/3 menjadi 1/6,
bagian suami dari 1/2 menjadi 1/4, dan hak istri dari 1/4 menjadi 1/8, begitu juga menyebabkan bagian
bapak dengan bagian 1/6 jika tidak ada walad maksudnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan,
walaupun jika bapak dengan anak laki-laki menghilangkan peluang bapak untuk mendapatkan ‘ashabah
akan tetapi jika dengan anak perempuan ada kesempatan bapak untuk mendapat ‘ashabah sekaligus
bagian yang 1/6. Begitu pula kata walad yang terdapat dalam ayat 176 syarat al-Nisa, walad yang dimaksud
adalah anak laki-laki dan peremuan sehingga peluang saudaranya pewaris untuk mendapatkan waris
tergantung pada pewaris punya anak atau tidak punya anak.
Dalam hukum adat misalnya anak-anak sepeninggal orang tuanya merupakan ahli waris terpenting
oleh karenanya mereka hakekatnya satu-satunya golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota keluarga
tidak menjadi ahli waris, jadi dengan adanya anak-anak maka kemungkinan lain dari anggota keluarga
untuk menjadi ahli waris tertutup. Anak menjadi hal yang penting dalam masyarakat adat pada prinsipnya
dilihat dari system kekeluargaan yang dianut masyarakat adat itu sendiri, masyarakat adat Karo yang
menganut sistem kekeluargaan patrilinial misalnya, maka orang tua merupakan pewaris bagi anak-anaknya
yang laki-laki, dan hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris anak-anaknya.
Ada dua pola pembagian waris anak laki-dan anak perempuan, pertama, anak laki-laki diberi bagian
dua bagian dari anak perempuan, dan kedua, anak laki-laki bagiannya sama dengan anak perempuan.
Perbedaan dalam menentukan bagian anak-anak pewaris didasarkan pada perbedaan persepsi terhadap
pelaksanaan kewarisan, yang membagi dengan menentukan anak laki-laki dua bagian dari anak perempuan
“anak lanang sapikul anak wadon sagendongan” mereka beralasan sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an dan
kitab-kitab fikih. Al-Qur’an menyebutkan secara jelas adanya perbandingan yang lebih besar bagian anak
laki-laki dibanding bagian anak perempuan misalnya dalam surat al-Nisa ayat 11, “bagian seorang anak
laki-laki sama dengan dua orang bagian anak perempuan“ ayat ini sebagai induk dan prinsip utama dalam
kewarisan yang menjadi acuan bagi mereka ketika dilakukan pembagian waris. Bagi sebagian ulama hukum
ini tidak bisa diganggu gugat karena tergolong ayat muhkamat (jelas penetapan hukumnya) sehingga
tidak ada lagi kemungkinan ijtihad atau tidak ada perubahan yang ada hanyalah mengikuti apa adanya.
Alasan lain adalah adanya peran secara umum dalam masyarakat bahwa anak laki-laki memiliki peran
domestik yang lebih berat dibandingkan anak perempuan, anak laki-laki dibebankan memberi nafkah
kepada anak istrinya jika kelak menikah bahkan sebelum mereka menikah anak laki-laki diwajibkan
memberi mahar kepada calon istrinya, sementara anak perempuan akan diberi mahar, nafkah jika kelak
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mereka menikah itulah sebabnya dalam hak menerima waris anak laki-laki diberikan bagian lebih besar
dari anak perempuan.
Bagi kelompok masyarakat yang memberikan bagian yang sama antara anak laki-laki dan anak
perempuan berdasarkan alasan bahwa ketentuan tersebut berdasarkan kebiasaan yang terjadi secara turun
temurun dalam keluarga sebagai penghargaan atau prestasi dan bentuk kasing sayang orang tua kepada
anaknya tanpa harus membedakan apakah anak tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.
Budaya tersebut sebagai bentuk penyimpangan secara tidak langsung dari ketentuan Al-Qur’an bahkan
ada juga orang tua melakukan tidakan prefentif semasa hidup mereka telah memberikan sebagian besar
harta mereka kepada anak-anaknya secara sama tanpa membedakan jenis kelamin dan pemberian tersebut
dilalukan sebagai bentuk hibah.
Pada masyarakat Kecamatan Mundu kabupaten Cirebon yang masyarakatnya menganut sistem
kekeluargaan bilateral, karena memang secara garis kekerabatan merupakan masyarakat yang dipengaruhi
jawa dan sunda yang cenderung melakukan aktivitas bergotong royong antara suami istri dan anakanak dalam mencari harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kondisi ini berimplikasi pada sistem
kekerabatan pada masyarakatnya dengan pola bagian yang sama antara anak laki-laki dan perempuan
dan fenomena ini merupakan warisan dari masyarakat jawa khususnya Jawa-Barat.
Pola pembagian harta warisan yang memberikan hak anak laki-laki dan perempuan sama tersebut
masih berlaku disebagian masyarakat Kecamatan Mundu, hal tersebut menunjukkan bahwa budaya
masyarakat pada masa lampau masih berpengaruh kepada masyarakat pedesaan di kecamatan tersebut
yang dapat digambarkan sebagai kesatuan masyarakat yang mencakup kelompok-kelompok yang selalu
mengadakan sosialisai secara bersama-sama dengan menjunjung nilai-nilai kekeluargaan, spontan dan
berpikir prakti, sederhana, dan kolektivitas.
Kesamaan nilai-nilai kekeluargaan tersebut merupakan cermin dari kesatuan batin sebagian orang
merasa sama dengan yang lainnya, merasa bagian dari bagian yang lainnya di lingkungan alam sekitar
mereka dalam menjaga keseimbangan lahir dan batin antara golongan dengan lingkungannya, dan
kebahagiaan social didalam kesatuan mereka akan tetap terjamin apabila keseimbangan lahir dan batin
antara golongan diantara mereka terpelihara dengan semestinya.
Menurut Soerjono Wignjodiporo, hidup bersama dalam masyarakat pedesaan yang tradisional
bercorak kemasyarakatan yang komunal, artinya manusia dengan orang lain dalam ikatan kemasyarakatan
yang kuat tidak sama sekali bebas dalam segala perbuatannya, hak-hak subjektif misalnya hak atas
harta benda berfungsi social, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada hak-hak perorangan,
segala perjanjian yang berakibat hukum dijalankan dalam semangat kerukunan artinya suatu perjanjian
tidak saja memberikan hak orang untuk mengejar kepentingannya sendiri dengan tidak memperhatikan
kepentingan-kepentingan orang lain.
Pertimbangan kesamaan hak ini yang berpengaruh pada pola pembagian waris atas anak laki-laki
dan perempuan, mereka kurang memahami atas perubahan peran domestik antara anak laki-laki dan
anak perempuan dalam kehidupan, yang ada adalah suasana demokrasi dalam kesatuan keluarga sifat ini
sesuai dengan komunal dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat dan suasana demokratis dalam
suatu keluarga ini dijiwai oleh nilai-nilai universalitas yakni asas persetujuan dan musyawarah diantara
keluarga sebagai satu system masyararakat.
Benar, jika kondisi sekarang masyarakat Islam telah mengenal adanya persamaan hak dan kewajiban
antara anak laki-laki dan anak perempuan, anak perempuan di era kehidupan dan sosial umat Islam
modern sekarang ini telah mengalami perubahan yang drastis, anak perempuan jika mereka menikah
sudah memainkan peran yang besar dalam kehidupan keluarga, bahkan tidak hanya sekedar itu mereka
sudah berhasil meraih dan memperlihatkan peran positif dan peningkatan luar biasa sehingga tuntutan
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perlakuan sama kaum perempuan dengan laki-laki sudah merupakan kebutuhan.Sebagai faktor adanya
tuntutan ini karena anak perempuan diberikan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan yang
tidak lagi menjadi dikotomi anak laki-laki, apalagi diskriminasi sehingga anak perempuan sudah dapat
meraih tingkat kecerdasan dan tingkat intelektual seperti yang dicapai anak-laki-laki. Peningkatan peran
atas anak perempuan tersebut tidak saja dialami dan terjadi diperkotaan, kaum perempuan dipedesaan
telah ikut serta dalam kepentingan keluarga dan masyarakat, bahkan peran tersebut tidak saja dialami
oleh mereka yang berpendidikan memadai tapi anak-anak perempuan di pedesaan dengan tingkat
pendidikan rendah sudah ikut serta dalam kepentingan keluarga dan masyarakat. Menurut Ahmad Khan
dengan memperkenalkan tiori kausalitasnya sebagai alat memahami Al-Qur’an, ia mengatakan pembagian
kewarisan anak laki-laki dua bagian dari anak perempuan bisa dirubah sesuai dengan peran dan sebab
akibat atas peran tersebut, ketika kaum perempuan kurang mengambil peran domestik atau publik maka
bagian yang cocok baginya adalah separoh bagian anak laki-laki, namun ketika peran sudah meningkat
maka bagian perempuan harus berubah disebabkan oleh adanya perubahan peran tersebut dan tidak ada
lagi anak laki-laki dan anak perempuan perbedaan dalam memperoleh hak waris.
Menurut Harun Nasution ayat kewarisan tergolong ayat yang memuat ajaran dasar yang tidak
dapat dirubah, tetap dan sifatnya qath’i namun sifat ke-qoth’ian tersebut mencakup dua hal yakni dari
segi lafadznya yang berasal dari Allah dan maknanya karena mengenai bilangan matematis, namun dari
segi pelaksanaan pembagian waris ayat tersebut bukan dasar akan tetapi non dasar atau dzanni karena
pelaksanaan waris anak laki-laki dua bagian dari anak perempuan hanyalah sebuah pilihan ketika sebuah
keluarga sebagai ahli waris sepakat untuk memilih jalan lain dengan landasan kesepakatan, kerelaan, dan
pertimbangan kemaslahatan keluarga tersebut, maka mereka tidak dipandang menyalahi atau menentang
Al-Qur’an.

3.

Ahli Waris Cucu

Dari data yang diperoleh terdapat ahli waris dari keturunan anak laki-laki maupun anak perempuan,
dan perolehan harta waris bagi mereka terdapat tiga macam, pertama bagian di tentukan berdasarkan
musyawarah, kedua terhalang oleh anak yang masih hidup dan ketiga dibagi sesuai dengan bagian orang
tuanya, dan ketiga bagian cucu tersebut sebesar bagian orang tuanya. Kedudukan cucu dalam ahli waris
tersebut dalam kewarisan Islam di Indonesia dikenal dengan ahli waris pengganti, istilah tersebut tidak
dikenal dalam kajian fikih klasik walaupun demikian tidak diselesaikan dengan kebiasaan masyarakat
jika ketentuan dalam Al-Qur’an dan hadits tidak ada, pertimbangan pemberian bagian terhadap cucu
tersebut didasarkan pada rasa kasian dan kemanusiaan.
Pembagian tersebut pada gilirannya akan membawa konsekuensi terhadap batas maksimal harta
warisan yang diperoleh untuk cucu terutama yang ditentukan bagiannya berdasarkan musyawarah, dan
ketentuan hasil musyawarah tersebut asal tidak melebihi batas dari 1/3 bagian dari harta peninggalan,
sementara yang mendapat bagian sebesar bagian orang tuanya semata-mata ditentukan karena kebiasaan
masyarakat sebagai prestasi terhadap anak yang sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Dan
bagi yang menilai cucu terhalang oleh anak yang masih hidup dari kedua ahli waris H. Sarji dan Biyasmin
masing-masing karena ada anak laki-laki yang masih hidup dan ketentuan ini berdasarkan ketentuan
dalam kitab-kitab fikih.
Dalam hukum adat memperhatikan adanya peraturan tentang penggantian waris, bahwa jika seorang
anak meninggal sedang orang tuanya masih hidup, maka anak-anakorang yang meninggal itu bersamasama mengganti orang tuanya sebagai ahli waris kakek neneknya, ungkapan tersebut diatur dalam Raad
justitie Jakarta tanggal 16 Desember indisch Tijdschrift van het Recht 150 halaman 239. Berdasarkan peraturan
tersebut maka apabila anak-anaknya telah meninggal dunia semua maka cucu-cucu serta selanjutnya
keturunan dari cucu-cucu terseut menutup kemungkinan warga keluarga lainnya untuk menjadi ahli waris.
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Ketentuan tersebut sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung Tanggal 18 maret 1959 Reg.No. 391 K/
Sip/1958 yang bunyinya sebagai berikut: “Hak untuk mengisi atau menggantikan kedudukan seorang
ahli waris yang lebih dahulu meninggal dunia dari pada orang tuanya yang meninggalkan warisan ada
pada keturunan dalam garis menurun.
Hukum kewarisan Islam di Indonesia mengenal adanya ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum
Islam terdapat dalam pasal 185 ayat (1) yaitu:
1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan
oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173,
2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak bolehmelebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan
yang diganti.
Disamping hal tersebut ijtihad tentang ahli waris penggantididasarkan pada pemikiran Hazairin
dalam menafsirkan ayat 33 surat al-Nisa “Bagi tiap harta peninggalan yang ditinggalkan ibu bapak dan
kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya (mâwalî).
Di beberapa Negara Islam seperti Mesir, Sudan, Maroko, dan beberapa negara Timur Tengah, ahli
waris pengganti ini tidak dikenal akan tetapi solusi terhadap persoalan tersebut menggunakan dengan
jalan wasiat wajibah. Berdasarkan kemaslahatan pemberian sebagian harta peninggalan kepada cucu yang
dilakukan dengan jalan wasiat wajibah, disebabkan untuk menjaga kemungkinan penderitaan pada cucu
yang terhalang untuk mewarisi harta kakek atau neneknya karena ada anak-anak pewaris yang masih
hidup, dengan pertimbangan tersebut maka Mesir menetapkan pada pasal 76 Undang-undang Nomor 71
Tahun 1946 Tentang Wasiat pemberian harta peninggalan kakek nenek bagi mereka melalui wasiat wajibah.
Jika berkisar pada undang-undang tersebu, maka kewajiban berwasiat berkisar pada dua syarat:
1) Cucu tersebut bukan termasuk orang yang berhak menerima waris, oleh karena itu apabila ia
menerima warisan dari kakek, neneknya maka ia tidak berhak menerima wasiat.
2) Pewaris tidak memberikan kepada cucu-cucunya tersebut kecuali dengan jalan wasiat wajibah ini,
seperti hibah atau wasiat biasa.

4.

Anak Angkat

Dari data yang diperoleh ada 3 orang pewaris yang mempunyai anak angkat. Pengangkatan anak pada
keluarga pewaris tersebut merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak dari keluarganya sebatas
memasukkan anak itu kedalam kehidupan keluarganya, sehingga ia selanjutnya menjadi anggota rumah
tangga orang tua yang mengangkatnya, akan tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak
tersebut dengan orang tuanya sendiri, jadi anak angkat tersebut tidak mempunyai kedudukan anak
kandung serta tidak diambil dengan maksud untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya.
Pengangkatan anak dalam hukum adat merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari
pertalian kekeluargaan dengan orang tuanya yang memasukkan anak tersebut kedalam keluarga bapak
angkatnyasehingga anak itu sendiri seperti anak sendiri sehingga anak angkat tersebut seperti anak
kandung.
Pada masyarakat adat di Indonesia terdapat berbagai istilah tentang anak angkat tersebut misalnya, di
Cirebon dikenl dengan mupu anak, di Jawa-Barat (suku sunda) dikenal dengan ngukut anak, nyenta nayang (di
Bali), meki anak (Minahasa), nyukup anak (suku dayak Manyan), mulung jurai (Rejang Bengkulu), dan anak
angkat (di Batak Karo). Bagi masyarakat Cirebon khususnya di Kecamatan Mundu karena masyarakatnya
terkenal dengan masyarakat Sunda-Jawa, pengangkatan anak ini bisa dikenal dengan mupu anak bisa juga
dikenal dengan ngukut anak.
Hukum perdata barat perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut dikenal dengan adopsi yakni
perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan
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tertentu yang mengakibatkan adanya hubungan keluarga dan seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan
darah.
Soerojo Wignyodipuro mengatakan ada beberapa motivasi orang mengangkat anak, yaitu:
1) Karena tidak punya anak sendiri, sehingga dengan mengangkat anak tersebut merupakan jalan untuk
mendapatkan keturunan,
2) Karena belum dikaruniai keturunan, sehingga dengan mengangkat anak ini diharapkan mempercepat
kemungkinan mendapatkan keturunan.
3) Terdorong rasa belas kasihanterhadap anak yang bersangkutan misalnya, karena hidup anak tersebut
penuh dengan kekurangan secara materi dan lain sebagainya.
Bagi Keluarga Sarika, Sueb dan H. Rachmat, anak yang diangkat tersebut hanya sebatas memelihara,
dan melindungi atas dasar kemanusiaan disebabkan karena orang tua mereka secara ekonomi kurang
mampu, sehingga anak-anak tersebut masuk dalam keluarga orang tua angkatnya dalam hal ini Sarika,
Sueb dan H. Rachmat sebatas adaknya ikatan kekeluargaan bukan karena adanya ikatan hukum, karena
ketiga orang tua angkat terebut memahami bahwa dalam hukum Islam tidak mengenal anak angkat
(adopsi) yang menyebabkan adanya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.
Disamping hal tersebut mereka mengangkatkat anak (mupu anak) dalam istilah orang Cirebon disebabkan
karena mereka masing-masing hanya dikaruniai seorang anak sehingga dengan mupu anak dari kerabatnya
keluarga mereka menjadi hangat dan tidak kesepian dan proses pengangkatan anak yang dilakukan mereka
hanya diketahui oeh keluarganya saja dan berlangsung secara alami tanpa melalui proses upacara adat
yang menghadirkan beberapa tokoh masyarakat atau aparat dari desa.
Pada umumnya masyarakat adat mengenal cara pengangkatan anak melalui proses yang dikenal
dikalangan masyarakat dengan dua cara:
1) Pengangkatan anak secara terang dan tunai artinya pengangkatan anak dilakukan secara terbuka
dihadiri oleh segenap keluarga, pemuka-pemuka adat atau pejabat adat (kondisi ini yang disebut
terang), dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (tunai).
2) Secara terang dan tidak tunai, pengangkatan anak tersebut dilakukan hanya dalam lingkungan
keluarganya saja atau keluarga tertentu saja tidak dihadiri oleh pemuka adat atau tokoh masyarakat
(terang) dan tidak membayar uang adat (tidak tunai), hal tersebut bertujuan semata-mata untuk
kemanusiaan dan memelihara juga meringankan beban orang tua anak angkat tersebut.
Di Jawa khususnya Jawa-Barat dan umumnya daerah-daerah yang mengenal anak angkat, dengan
mengambil dan mengasuh anak sehingga anak-anak tersebut dewasa dan masuk sebagai anggota keluarga
lama kelamaan menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang sekaligus berdampak
pada harta kekayaan dalam rumah tangga sedangkan ia bukan ahli waris. Anak angkat mendapatkan hak
nafkah dari harta peninggalan orangtua angkatnya sebagai konsekuensi adanya ikatan keluarga yang ada
diantara anak angkat dan orang tua angkatnya.
Pada umumnya dalam masyarakat adat anak angkat hanya menjadi ahli waris utama dalam keluarga
orang tua angkatnya ketika anak kandung mereka sebagai pewaris utama tidak ada, jadi ahli waris utama
dalam masyarakat adat adalah anak kandung dan dasar mewaris bagi masyarakat adat adalah adanya
hubungan darah, dan apabila pewaris tidak memiliki anak kandung maka anak angkat berhak atas warisan
sebagai anak. Sepanjang perbuatan mengambil anak tersebut telah menghapuskan statusnya sebagai
orang lain dan menjadikannya sebagai anak, maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak.
Bertling mengatakan bahwa, kedudukan anak angkat adalah bukan ahli waris terhadap barangbarang asal orang tua angkatnya, melainkan ia mendapatkan keuntungan sebagai anggota rumah tangga
juga setelah orang tua angkatnya meninggal dunia, bahkan jika barang-barang harta gonogini tidak
mencukupinya pada pembagian harta peninggalan nanti anak angkat dapat minta bagian dari barang
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asal orang tua angkatnya yang tidak punya anak kandung. Bahkan menurut Djojodigoeno Tirtawinata
dalam bukunya Adat privaatrecht Van Middel Java, mengatakan bahwa, dapat disimpulakan dari fenomena
masyarakat Jawa, kedududkan anak angkat dengan anak sendiri sepenuhnya sama, dalam menutup
anggota-anggota kerabat lainnyasebagai ahli waris, ini merupakan konsekuensi adanya penerapan adopsi
yang mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.
Perkembangan hukum Islam di Indonesia dewasa ini menunjukkan menunjukkan suatu episode
yang menarik ditinjau dari aspek legalitas, baik dari persuasive sourse maupun normative sourses sedangkan
pelembagaan hukum Islam tidak sampai pada khasanah kitab-kitab kuning sebagai rujukan tetapi
menghilangkan keseimpangsiuran fatwa dan memberikan kepastian hukum bagi umat Islam untuk
mempedomaninya. Kompilasi Hukum Islam pasal 209 mengatur tentang anak angkat dan orang tua
angkat, bahwa, orang tua angkat atau anak angkat menerima wasiat wajibah dari harta orang tua angkat
atau anak angkatnya, yaitu wasiat yang ditetapkan oleh undang-undang yang diberikan kepada orang
tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima waris atau wasiat dari anak atau orang tua angkatnya
yang telah meninggal dunia. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Kompilasi Hukum Islam dalam
menetapkan adanya wasiat wajibah tersebut merupakan jalan kompromistik antara hukum Islam dengan
hukum adat, disebabkan karena dalam ketentuan-ketentuan kitab-kitab fikih anak angkat tidak dapat
menerima waris dari peninggalan orang tua angkatnya, hal tersebut digambarkan secara implisit dalam
surat al- Ahzab ayat 4. Disamping hal tersebuttidak menentukan adanya rincian syarat dan rukun dalam
menerima wasiat wajibah akan tetapi jika melihat pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami
bahwa syarat wasiat wajibah bagi orang tua dan anak angkat jika menerima wasiat dari anak dan orang tua
angkat yang meninggal dunia, dan anak angkat tersebut tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari kedua
orang tua angkatnya akan tetapi tetap berkedudukan sebagai ahli waris orang tua kandungnya sendiri.
Dalam hal ini pengankatan anak tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tuanya
sehingga dengan demikian tidak mengenal konsep adopsi seperti yang diatur dalam hukum perdata Barat.
Anak angkat dalam masyarakat Kecamatan Mundu tidak termasuk dalam katagori yang menerima
wasiat wajibah akan tetapi berupa pemberian atau hibah yang bagiannya tidak ditentukan besarannya akan
tetapi didasarkan pada kebiasaan masyarakat yaitu tergantung ahli waris yang menentukan berdasarkan
kesepakatan, pemberian ini disebabkan karena posisi anak angkat yang cukup signifikan di dalam
keluarga pewaris. Dari temuan yang ada beberapa sebab kenapa mereka diberi bagian atau hibah antara
lain, pertama; rasa kasihan, kedua; kemanusiaan dan ketiga; kedekatan emosional antara pewaris dengan
anak angkat dalam hal tertentu karena anak angkat melakukan pengabdiannya pada keluarga pewaris
sebanding dengan pengabdian anak angkat.
Ketentuan pasal 209 KHI tersebut merupakan fenomena baru yang didasarkan pada realitas
masyarakat di Indonesia yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak (adopsi), fenomena
tersebut merupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Islam, meskipun dengan sendirinya tidak
terjadi hubungan hukum saling mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dan sebaliknya,
anak yang diangkat tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, dari hubungan sosial
antara anak angkat dengan orang tua angkatnya melahirkan ketentuan wasiat wajibah dan ini merupakan
ketentuan yang memiliki kekhususan bagi masyarakat Islam di Indonesia.
Di samping fenomena di atas yang diangkat dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat juga terdapat
beberapa yurisprudensi dari putusan pengadilan yang menyangkut anak angkat sebelum dibentuknya
Kompilasi Hukum Islam seperti yang dikutip oleh Eman Suparman dari yurisprudensin Jawa Barat
sebagai berikut:
1) Menurut hukum adat Jawa-Barat seorang anak angkat (anak kukut) hanya berhak atas harta guna
kaya kedua orang tua angkatnya. (PT Bandung tanggal 6 Mei 1971 No. 80/Perd/PTB, MA tanggal
30 Oktober 1971, No.637 K/Sip/1971.
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2) Anak angkat berhak atas harta gono-gini orang tua angkatnya. (PN Ciamis Tanggal 22 Pebruari 1968
N0. 16/1967/Sip/ Cms. PT. Bandung Tanggal 9 Oktober1970No. 252/1969/Prdt.PTB, MA Tanggal
30 Oktober 1971No. 637/k/Sip/1971.
3) Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, yang bukan barang asal dan
atau barang warisan, (PN Indramayu Tanggal 8 September N0 24/1969/Perdt. PT.Bandung Tnggal
14 Mei 1970 No. 511/1969/Perdt/PTB.
4) Apabila baik anak angkat maupun janda yang telah pernah mendapat hibah dari pewaris, maka lebih
adil apabila bagian janda adalah sama banyaknya dengan bagian anak angkat, jika pewaris tidak
meninggalkan anak kandung (PT Bandung Tanggal 14 Mei 1070, No. 215/1969/ Perdt. MA Tanggal
24 Maret 1971 No. 60 K/Sip/1970.
Benar, jika keberadaan KHI dalam sistem hukum nasional masih relatif muda, terutama dibidang
hukum kewarisan sehingga banyak kendala yang dihadapi ketika dilakukan informasi kepada masyarakat
disebabkan karena kurang sosialisasi kepada masyarakat termasuk para tokoh masyarakat dalam hal ini
ahli hukum Islam dan para ulama yanag selama ini menggeluti kitab-kitab fikih dan memiliki keterikatan
yang kuat terhadap ajaran para fuqaha yang tidak mengenalkan tentang wasiat wajibah bagi anak angkat,
hal ini bahkan sangat mungkin salah satu penghambat untuk melakukan sosialisasi yang mengakibatkan
informasi pesan-pesan yang Islami sesuai dengan kondisi masyarakat Islam di Indonesia kurang dukungan
dan kurang diperoleh.

5.

Bagian Saudara

Pada umumnya masyarakat memehami bahwa saudaranya pewaris tidak dapat bagian waris selama ada
anak laki-laki, pemahaman ini didasarkan padakewarisan yang ada dalam kitab fikih bahwa anak lakilaki menghijab saudara. Akan tetapi berdasarkan fakta dari data yang di peroleh salah seorang ahli waris
yang memiliki saudara diberi bagian dengan bagian yang ditentukan berdasarkan musyawarah keluarga
sebagai bentuk pemberian yang dinilai sebagai timbal balik atas jasa saudara yang mengurus pewaris
saat pewaris masih bidup. Disamping hal tersebut untuk menjaga hubungan persaudaraan dan penguat
rasa solidaritas diantara keluarga.
Dalam KHI pasal 171 (e) disebutkan “Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta
bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan
jenazah (tajhiz), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat“. Kalimat pemberian untuk kerabat
yang dimaksud termasuk juga saudara-saudaranya pewaris, oleh sebab itu saudara-saudaranya pewaris
sangat mungkin memperoleh harta dari pewaris berupa hibah atau shadaqah yang diberikan oleh ahli
waris sebelum atau sesudah proses terjadinya pembagian harta waris. Ungkapan tersebut sejalan dengan
Firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 8:
“Dan apabila sewaktu Pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah kepada mereka dari
harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

b.

Praktek Penyelesaian Warisan

Walaupun hukum kewarisan Islam di Indonesia terdapat beberapa ketentuan yang mengatur masyarakat
majemuk, khususnya tradisi yang berlaku dalam masyarakat lokal, namun persepsi masyarakat dalam
menyelesaikan kewarisan memiliki kebebasan untuk berbeda pandangan karena hal itu berpangkal pada
keyakinan yang dianutnya juga atas nilai-nilai budaya yang melekat sehingga masih menggunakan caranya
sendiri dalam melaksanakan pembagian waris. Hukum adat dan hukum Islam dipadukan sedemikian
rupa sehingga ada kerelaan diantara ahli waris, bahkan masyarakat setuju pembagian waris dilakukan
kebijaksanaan bukan dihitung secara matematis sebagaimana ditulis dalam kitab-kitab fikih bahkan
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mungkin dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan produk hukum yang sangat sesuai dengan
kultur dan budaya Indonesia bahkan sering disebut sebagai genuine Indosesia.
Proses pembagian dilakukan dengan cara ishlah dan musyawarah diantara ahli waris dengan melibatkan
kiyai sebagai orang yang dituakan dan diyakini mengerti tentang hukum Islam, jika proses ishlah tidak
berhasil maka selanjutnya melibatkan aparat desa sebagai saksi dan penengah, pola ishlah ini dilakukan
menurut pola faraid atau hukum Islam setelah itu dilakukan pembagian dengan cara musyawarah dan
sepakat.
Proses pembagian dilakukan dengan cara kiyai menyebutkan dan memperhitungkan siapa saja yang
mendapat warisan, dan berapa bagian masing-masing ahli waris, akan tetapi dalam proses ishlah tersebut
para ahli waris dimintai pendapat tentang bagian-bagian tersebut dengan tidak menutup kemungkinan
untuk mempertimbangkan kemashlahatan berdasarkan musyawarah dikalangan ahli waris.
Dari pola ishlah ini ditemukan beberapa data seperti yang dikemukakan diatas tidak semuanya sejalan
dengan ketentuan faraid, seperti bagian yang sama antara anak laki-laki dan perempuan, menentukan
bagian cucu sebagai ahli waris pengganti, pemberian terhadap anak angkat, pembagian untuk bapak dan
ibunya pewaris dan pemberian atau prestasi bagi saudara yang terhalang oleh anak, semua dilakukan
atas dasar kerelaan masing-masing ahli waris dalam memberikan hak yang pada ahkirnya kembali pada
bagian waris tersebut dengan kesepakatan.
Kesepakatan yang didasarkan pada pola ishlah dan musyawarah tersebut sangat bervariatif tidak
memakai prosentase dan ukuran tertentu. Pola tersebut terlihat adanya kehkawatiran ahli waris tidak
melaksanakan syari’at agama sebab rasa keberagaman mereka menjadi taruhan dalam kehidupannya,
akan tetapi mereka merasa sudah melaksanakan ishlah dan dinilai ishlah tersebut sudah menyentuh nilainilai kemaslahatan keluarga yang tidak bertentangan dengan syariat Islam karena ishlah juga diajarkan
dalam syari’at Islam. Pola tersebut disebut dengan farâidh ishlâh dari pola tersebut melahirkan sebuah
kaedah ()االصالح سيد احلكم.
Kajian hukum Islam praktek pembagian waris dengan jalan ishlâh tersebut telah diakomodir dalam
KHI pasal 183 yaitu: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta
warisan, setelah menyadari bagiannya masing-masing”.
Kata ishlâh jika dilihat secara termnologi maka maknanya adalah suatu akad yang menghasilakan
perdamaian: “شرعا وهو عقد حيصل به ذلك
ً  ”الصالحSelanjutnya Sayid Sabiq menjelaskan sebagai berikut:

ٌ
ّ عقد ينتحرص احلصوبه بني المتخالصني وي ُ ى:الصالح ىف رشع
.واحد من المتعقدين مصاحلا
سم لك

Ishlâh menurut Syara’ adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara
dua orang (pihak) yang saling bersengketa, dan dua orang (pihak) yang melakukan akad itu disebut
dengan mashalih, yaitu satu orang (pihak) yang saling melakukan ishlâh.

Dalam Ensiklopedi Indonesia di jelaskan bahwa ishlah merupakan bentuk persoalan diantara para
pihak yang bersangkutan untuk melalukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan dalmai
dan dapat berguna dalam keluarga, pengadilan peperangan dan lain-lain. Itulah sebabnya ishlâh dapat
dinilai sebagai prilaku manusia yang terpuji. Subekti menyebutnya dengan istilah dading atau compromis
adalah suatu perjanjian dimana dua pihak membuat suatu perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara,
dalam perjanjian mana masing-masing melepaskan hak-hak atau tuntutannya.
Ishlâh dalam pengertian tersebut berangkat dari pemahaman ishlâh yang terdapat dalam beberapa
ayat di dalam Al-Qur’an antara lain surat al-Hujurat ayat 9 dan 10;
Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman iru berperang, maka damaikanlah antara
keduanya, jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka
perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika
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golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan
berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, oleh karenanya damaikanlah antara kedua saudaramu dan
bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”.
Hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari ibn ‘Abbas:

 ال تطلق وامسكىي وجعل:عن ابن عباس قال خشيت سوره ان يطلقها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقالت

 خال جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خري فما اصطلحا عيه من:يويم منك لعائشة ففعل فزنلت

)سري فهو جائز (رواه الرتمذى

dari ibn ‘Abbas ia berkata: Saudah ketakutan kalau-kalau Rasulullah akan menceraikannya, sehingga
ia berkata, janganlah engkau menceraikanku dan jadikanlah diriku tetap sebagai istrimu, jadikanlah
hari-hari giliranku untuk Aisyah dan hal ini dilakukannya (Nabi Saw.) maka turunlah ayat yang artinya
“maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian
itu lebih baik bagi mereka” maka apabila saling melakukan perdamaian atas sesuatu maka hal itu adalah
boleh hukumnya.
Dari kedua ayat dan hadits di atas dapat dijadikan sandaran bahwa perdamaian baik yang menyangkut
masalah pidana atau perdata dapat dilakukan sepanjang para pihak yang ingin melakukan perdamaian
menghendakinya dengan tujuan menjaga kebaikan dan keutuhan persaudaraan sesama muslim.
Pembahasan penyelesaian dengan cara berdamai terkait dengan pengelompokkan pembagian hak
dan secara umum hak dikelompokkan pada hak Allah dan hak hamba atau hak perorangan, adanya
kategorisasi ini pada prinsipnya bukan sebuah pemisahan secara tajam karena pada prinsipnya semua
diturunkan Allah dalam Al-Qur’an sebagai aturan yang diyakini dan ditaati. Hak Allah dapat diartikan
sebagai perbuatan yang apabila dilanggar akan berdampak buruk atas hubungan seseorang dengan Allah,
atau hubungannya dengan orang lain bahkan mengganggu stabilitas masyarakat umum sementara hak
hamba adalah hak yang apabila dilanggar akan merugikan diri perorangan yang bersangkutan tidak
merugikan orang lain.
Kewarisan merupakan katagorisasi hak hamba yang penyelesaiannya bisa dilakukan secara damai dan
kekeluargaan, sebagaimana masalah-masalah lain yang menyangkut kepemilikan harta, oleh karana itu
setiap pihak ahli waris secara suka rela membaginya secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan
kesepakatan setiap pihak yang terkait, bahkan diantara hal tersebut dianggap sah bila diantara ahli waris
yang merelakan dan menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada
ahli waris yang lain. Berbagai alasan yang dapat dijadikan tolak ukur seseorang untuk menggugurkan
haknya atau memberikan sebagian haknya kepada ahli waris yang lain, misalnya pertama, seseorang lebih
berhasil dalam kehidupan ekonominya dibanding ahli waris yang lain, kedua, seseorang lebih menyadari
bahwa ahli waris tersebut lebih banyak mengurus orang tuanya semasa hidupnya, dan ketiga, kebiasaan
masyarakat dalam pembagian warisan dilakukan secara damai dalam rangka mengedepankan kemaslahatan
dan membangun keutuhan keluarga.
Faraidh juga mengenal pola pembagian yang dilakukan secara kekeluargaan yang dikenal dengan
takharuj, secara terminologis biasa diartikan keluarnya seseorang atau lebih dari kumpulan ahli waris
dengan penggantian haknya dari salah seorang diantara ahli waris yang lain. Dan pada hakekatnya
takharuj ini tergolong pada pola pembagian waris dengan penyesuaian dalam pelaksanaan pembagian
warisan.
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Fenomena dalam pembagian waris sering kali terjadi dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan kondisi
dan keinginan ahli waris sehingga pembagian waris secara faraidh sering kali dinilai tidak dirasakan
adil, hal tersebut karena hukum kewarisan ditetapkan secara umum akan tetapi jika dilihat dari aspek
penerapan hukum maka banyak pertimbangan yang dijadikan tolak ukur untuk mewujudkan rasa keadilan
misalnya dengan menilai kemaslahatan diantara ahli waris.
Ketentuan yang bersifat umum tersebut dalam kajian metodologi hukum Islam dikenal dengan
‘azimah, ketentuan ini ditetapkan dalam rangka menjaga kepastian hukum yang tidak tunduk pada hal-hal
yang bersifat khusus. Akan tetapi jika dilihat dari pendekatan rasa keadilan dan menghindari kesulitan
yang terjadi maka harus ada solusi yang sifatnya meringankan dan menghindari dari hal-hal yang akan
menimbulkan kesulitan sehingga rasa kedilan dapat diwujudkan. Dengan demikian keringanan tersebut
(rukhshoh) merupakan kekecualian dari ketentuan yang bersifat umum atau bisa jadi ketentuan yang
bersifat umum dalam tataran aplikasi disesuaikan dengan fenomena-fenomena kasuistik.
Secara teks tidak ditemukan pembagian waris sesuai yang dikehendaki oleh ahli waris akan tetapi
kerelaan para ahli waris dinilai menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan pembagian warisan baik
dilakukan setelah selesai pembagian warisan dalam hal ini para ahli waris telah mengetahui bagiannya
masing-masing atau mungkin sebelum dilakukan pembagian warisan seperti dalam kasus takharuj di atas.
Terdapat atsar sahabat yang melegalisasi perdamaian dalam menentukan pembagian waris, yaitu
riwayat dari Abu Yusuf dari Amru ibn Dinar yang bersumber dari Ibn ‘Abbas bahwa salah seorang janda
Abdu al-Rahman Ibn ‘Auf yang bernama Tumadhir mengadakan perdamaian dan persetujuan dengan tiga
orang dari janda yang lainnya untuk tidak menerima warisan dari suaminya dengan meminta imbalan
pada ahli waris yang lain dengan uang senilai tiga puluh dirham.
Cara-cara tersebut yang dinilai bersumber dari atsar shahabi dipraktekkan dikalangan ulama
Hanafi yang didasarkan atas kerelaan antar ahli waris, dan cara-cara tersebut secara aplikasi diterapkan
dalam hukum kewarisan di Mesir yang dilegalkan dalam Undang-undang Hukum warisan Mesir No. 78
Tahun 1931 dan mengenai perdamaian ini terdapat dalam pasal 48.
Upaya perdamaian dalam pembagian waris yang dilakukan dengan sukarela tersebut dinilai tidak
berlawanan dengan hukum jika dilakukan seseorang dengan sukarela dan kerelaan tersebut didukung
dengan factor kecakapan hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum, dalam kajian ushul fikih
dikenal dengan ahliyat al-ada yakni kecakapan seseorang untuk melakukan tindak hukum, dengan adanya
kecakapan hukum tersebut segala tindak hukum yang dilakukannya akan diperhitungkan sempurna dalam
tindak atau perbuatan hukum.
Aspek lain yang dapat diakui secara hukum atas pola faraidh ishlah dalam menyelesaikan kewarisan
tersebut adalah adanya unsur kerelaan atau keridhoan para ahli waris untuk menyelesaikan dengan cara
musyawarah sehingga konsekuensinya juga akan ditanggung bersama dalam suatu kaedah fikih dikatakan;
“ ”الرضى بالشيئ رض مبا يتولد منهmaksudnya adalah jika seorang telah rela terhadap sesuatu maka dia rela
juga menanggung resiko akibat dari hal tersebut.
Secara umum semua aspek hukum yang berkaitan dengan muamalah atau hukum yang berhubungan
dengan sesama manusia, kerelaan atau rido antara yang melakukan tindak hukum selalu menjadi faktor
penentu atas terwujudnya sebuah hubungan hukum itulah sebabnya dapat dikatakan: ““الرضا سيد احلكم
keridhoan adalah pokok dari adanya hukum, hukum tidak akan terwujud tanpa adanya kerelaan antara
orang-orang yang melakukan muamalah, demikian juga dengan penyelesaian kewarisan dalam penelitian
ini, disebabkan para pihak dengan sukarela menyelesaikan kewarisan sesuai dengan persetujuan bersama
walau penyelesaian tersebut dinilai kurang sejalan dengan teks yang terkandung dalam Al-Qur’an, pola
yang terkandung dalam kaedah tersebut dapat melahirkan sebuah rumusan tentang asas kewarisan Islam
yaitu “asas kekeluargaan”.
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Melihat fenomena cara pembagian warisan dalam penelitian ini maka dapat dinilai ada beberapa
faktor yang mendukung tentang penyelesaian warisan dengan cara perdamaian dan musyawarah yang
dilakukan di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, faktor tersebut antara lain:

a.

Faktor Adat Kebiasaan

Indonesia kaya dengan berbagai budaya hukum dan prularisme hukum, hukum tidak saja menjadi
tanggung jawab Negara secara riil mayoritas hukum diselesaikan di luar pengadilan melalui mekanisme
yang berlaku dimasyarakat. Sebagaimana halnya penyelesaian waris dikalangan masyarakat Kecamatan
Mundu Kabupaten Cirebon mereka melakukannya di luar jalur pengadilan. Mekanisme yang dilakukan
tersebut memiliki keuntungan yang besar dibanding mekanisme formal, keunggulan penggunaan alternatife
dispute resolution dalam mencari penyelesaian waris tidak teletak pada keunggulan yang bersifat teknis,
namun terletak pada peluang yang dimilikinya untuk menembus hambatan yang bersifat politis yang
dalam hal ini penyelesaian warisan dikalangan masyarakat yang melakukan nikah kiyai dengan fakta yang
tidak memiliki bukti autentik pengesahan formal sebagai orang yang ada hubungan saling mewarisi.
Keuntungan lain adalah adanya penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cepat dan murah,
para ahli waris dapat dapat menentukan pilihan hukum waris menurut yang diyakininya sehingga
putusan bersifat final dan binding. Kekuatan adat kebiasaan dalam mekanisme penyelesaian masalah
waris mendorong untuk menguatkan undang-undang yang memperkuat persoalan penyelesaian masalah
kewarisan di Indonesia.
Dilihat dari kwalitas dan kwantitas penyelesaian waris yang dilakukan di lembaga formal tidak
lebih baik dari penyelesaian yang dilakukan di pengadilan baik masalah waris yang dipersengketakan
ataupun yang dilakukan secara damai dan musyawarah, oleh karenanya upaya untuk mencari nilai-nilai
serta asas-asas hukum sebagai refleksi dari adat kebiasan dan budaya pada gilirannya akan dinilai lebih
mudah dan menyentuh rasa keadilan.
Adat kebiasaan yang dilakukan dalam penyelesaian waris dengan cara duduk bersama untuk mencari
solusi dengan prinsip tidak ada yang dirugikan (win-win solution), lalu mereka melakukan musyawarah
mufakat dengan melibatkan pihak lain dalam hal ini kiyai atau pemuka agama bahkan aparat desa sebagai
orang yang mengatur secara administrasi selanjutnya.
Nilai kearifan lokal atau dikenal dengan nilai-nilai budaya dalam menentukan warisan dikalangan
masyarakat Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon merupakan objek non materil yang sulit diukur
dengan tolak ukur yang bersifat materil namun sesungguhnya nilai budaya yang lazim dikenal sebagai
nilai kearifan tersebut dapat dirasakan sebagai pemandu setiap orang secara naluriah tersebut sampai
pada tingkat kebaikan sebagai bentuk penyelesaian secara nonlitigasi yang melibatkan semua keluarga
dan tokoh masyarakat setempat baik kiyai atau aparatb desa jika diminta oleh keluarga.
Nilai-nilai kearifan seperti kebersamaan, kekeluargaan dan musyawarah mufakat dalam penyelesaian
kewarisan adalah suatu keharusan bersama, setiap persoalan kehidupan maupun hubungan dengan
persoalan hukum misalnya perkawinan, kewarisan dilakukan secara musyawarah dengan mengedepankan
keseraian, keseimbangan, keselarasan dalam kehidupan dengan mengedepankan kepentingan bersama
dengan menjunjung nilai-nilai budaya yang sudah berlaku turun temurun. Masyarakat Kabupaten
Cirebon pada umumnya memiliki prinsip yang direalisasikan dalam simbol budaya berupa petatah
petitih untuk menghargai nilai-nilai kebiasaan yang berlangsung turun temurun dalam petatah-petitih
yang mengandung nilai kesopanan, baik secara tersurat maupun tersirat. Petatah petitih itu adalah den
hormat ing wong tuwa (harus hormat kepada kedua orang tua), den hormat ing leluhur (menghormati
leluhur), hormaten, emanen, mulyaken ing pusaka (hormati, sayangi, dan muliakan warisan leluhur).
Istilah petatah petitih pada asalnya merupakan bagian dari kalimat yang mengandung nasehat tentang
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ajaran hidup dan prilaku yang semestinya di jalani manusia, dan petatah petitih tersebut asalnya merupakan
wejangan atau nasehat Sunan Gunung Djati pada yang berkembang pada abad ke 16 atau fase Cirebon
kuno, dan pada masanya nasehat tersebut dikenal dengan gugun tuwon, berasal dari kata gugu (ditaati dan
diikuti), tuwon ( orang tua), dan gugon tuwon pada saat sekarang dikenal dengan petatah petitih.
Pada masa penyebaran Islam Sunan Gunung Djati banyak mengajarkan berbagai hal melalui petatah
petitih yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan mampuh memberi pengaruh positif secara sosial
maupun spiritual, sehingga mampu mencerminkan nilai keluhuran budaya Cirebon yang cukup tinggi.
Petatah petitih melalui ungkapan-ungkapan bisa digolongkan sebagai ungkapan sastra berupa gugon tawon
yang menyiratkan nilai-nilai kearifan lokal untuk menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan
pentingnya pengamalan keagamaan.
Bahasa yang digunakan dalam petatah petitih tersebut menggunakan bahasa jawa, disebabkan secara
historis, Cirebon sejak pertengahan abad ke 13, beberapa kerajaan besar ikut memberi pengaruh besar
terhadap bahasa Cirebon, antara lain pengaruh dari kerajaan Majapahit (hingga abad ke 16), kerajaan
Sunda atau Pajajaran (abad ke 15) kesultanan Demak (abad ke 16), dan kesultanan Mataram (abad ke 17).
Karena pengikut Sunan Gunung Djati secara kultural berada pada perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah
sampai ke Banten maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa, sekalipun pada perkembangannya
masyarakat menggunakan juga bahasa sunda (jaware atau Jawa-Sunda reang).
Teks-teks dalam petatah petitih sesungguhnya merupakan adaptasi dari nilai-nilai ayat-ayat suci AlQur’an maupun hadits yang dituangkan dalam bahasa yang lebih kontekstual sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat Cirebon. Kalimat dalam petatah petitih cukup dikenal masyarakat Cirebon hingga kini,
dan keberadaannya menjadi bahasa yang komunikatif, tidak hanya dalam syiar Islam dan pengamalan
keagamaan, akan tetapi berkembang sebagai kekayaan budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal,
termasuk dalam sastra (misalnya termanifestasikan dalam lagu-lagu tarling), dengan konteks persoalanpersoalan masa kini.
Penafsiran pemahaman terhadap teks-teks lama ke konteks masa kini dirasakan perlu bagi masyarakat
sebagai nasehat yang berlaku sepanjang masa tidak saja berlaku pada masa Sunan Gunung Djati masih
hidup.
Masyarakat Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari masyarakat Cirebon
pada umumnya, maka petatah petitih dikenal dan diyakini merupakan ingatan kolektif masyarakat sebagai
bentuk nasehat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, misalnya terkait
dengan pentingnya pendidikan, perlunya kepedulian terhadap persoalan sosial, keagamaan termasuk
perkawinan dan kewarisan.
Pola budaya yang di realisasikan dalam simbol-simbol yang dituangkan dalam petatah petitih tersebut
bagi mereka senantia direalisasikan dan dijadikan falsafah dalam melakukan dalam melakukan aktivitas
keagamaan, sosial, hukum termasuk dalam menyelesaikan pembagian warisan dalam masyarakat, yang
dinilai baik dan dapat menyelesaikan perkara, “ tetinggalan leluhur kang bagus kudu ditiru”. “Tan ucul tali
wandha” (Jangan lepas dari adat, aturan, dan agama).
Adat kebiasaan tersebut dibangun dengan atas dasar nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat
terbut selama mengandung nilai nuilai kemaslahatan. ‘Izzu al-Din Ibn Abd al-Salam mengatakan bahwa;
kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akherat tidak bisa diketahui kecuali dengan syari’at, sedangkan
kemashlahatan dan kemafsadatan yang terkait dengan dunia saja bisa dikenali dengan pengalaman, adat
kebiasaan, perkiraan yang benar dengan beberapa indikatornya.
Secara historis Islam datang kemuka bumi yang dibawa Nabi Muhamad SAW. dengan membawa nilainilai ketuhanan dan kemanusiaan juga di hadapkan dengan nilai-nilai adat kebiasaan dalam masyarakat
Arab bahkan nilai-nilai adat kebiasaan tersebut ada yang dipandang sebagai hal yang sesuai dengan nilai-
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nilai yang ada dalam ajaran Islam meskipun mungkin secara filosofi ada yang berbeda dan bertentangan
dengan ajaran Islam. Itulah sebabnya para ulama membagi adat kebiasaan menjadi al-‘adah al-shahihah
dan al-‘adah al-fasidah, al’adah al-shahihah dalam aspek hukum Islam dinilai sebagai sumber hukum yang
dilegalkan al-‘adah muhakkamah.
Dalam beberapa aspek tentang pembagian warisan di Kecamatan Mundu tersebut berpedoman dalam
garis-garis farâidh dan warna alam pikiran qat’i terlihat agak dominan dalam langkah awal menentukan
bagian-bagian ahli waris dan tetap berpedoman pada garis-garis yang ditentukan dalam Al-Qur’an akan
tetapi nilai-nilai budaya dan adat kebiasaan dilakukan secara kompromistis yang semangat ketentuannya
telah mendekati sistem kekeluargaan yang bilateral, sebagaimana layaknya mayoritas masyarakat di Jawa
khususnya Jawa-Barat.
Langkah kompromistis dalam temuan penelitian ini misalnya, adanya penyelesaian waris dengan
menegakkan persamaan hak dan derajat yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan, pembagian
harta bersama antara suami dan istri, pembagian yang sama antara bapak dan ibu, pembagian ahli waris
pengganti yang menyamakan antara cucu laki-laki dan cucu perempuan, pemberian bagian berdasarkan
musyawarah bagi anak angkat, dan terhalangnya saudara untuk dapat waris karena ada anak laki-laki
dan anak perempuan.

b.

Faktor Pemahaman Terhadap Fikih

Salah satu yang dirasakan adalah adanya pemahaman masyarakat di Kecamatan Mundu tersebut terhadap
fikih identik dengan hukum Islam, sementara hukum Islam dipandang sebagai hukum tuhan atau agama.
Sebagai contoh misalnya tentang nikah kiyai yang dilakukan dimasyarakat, mayoritas mereka menilai
tidak bertentangan dengan agama sehingga dinilai sudah sah menurut agama, sebagai akibatnya fikih
tidak dinilai sebagai karya manusia bahkan dianggap sebagai aturan tuhan, dengan pandangan demikian
maka fikih dipandang sebagai kumpulan hukum Islam, dari sikap itulah maka kitab-kitab fikih bukan saja
dipandang sebagai produk pemikiran keagamaan tapi justru sudah merupakan kitab agama Islam, dari
sini pula maka kitab fikih menduduki tempat yang sangat utama sebagai bagian dari agama dan bukan
sebagai bagian dari produk pemikiran agama.
Fikih secara etimologis berarti fahm (pemahaman), mengerti, pengertian tersebut dapat tergambar
dalam Al-Qur’an surat al-Hud ayat 91:

.....
“Mereka berkata hai Syu’eb, kami tidak akan mengerti tentang apa yang kamu katakana….”.
Dan Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 78:

.....
“Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun”.
Pengertian fikih dalam Al-Qur’an tersebut tentunya bukan pemahaman yang menyangkut masalahmasalah hukum Islam saja tetapi juga pemahaman agama dalam pengertian yang lebih luas. Menurut
Rasyid Ridha, di dalam Al-Qur’an kata fikih berarti pemahaman yang rinci dan pengetahuan yang
mendalam tentang urusan agama dan urusan dunian yang erat hubungannya dengan agama serta
kesempurnaan jiwa. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an surat al-Taubat ayat 122;
Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang) mengapa tiaptiap golongan dari mereka tidak tinggal untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama dan memberikan
peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga
dirinya.
228

TRILOGI WAHYU MEMANDU ILMU

Kalimat liyatafqqahu fi al-din dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa kata fikih tidak hanya
dimaksudkan pemahaman dari aspek hukum saja tetapi pemahaman agama secara mendalam dari berbagai
aspek atau al-‘ilmi bi ahkam al-din. Pemahaman fikih seperti ini berkembang pada awal-awal Islam dan
berlangsung sampai abad ke dua hijriyah, hal tersebut bisa dibuktikan dari pemikiran Abu Hanifah yang
kita kenal dengan al-Fiqh al-Akbar, dan yang di maksud dengan pengetahuan tentang hukum-hukum agama
adalah semua ilmu tentang syari’ah, dan bukan hanya hukum syari’ah yang terperinci dan yang bersifat
praktis saja, tapi meliputi semua pengetahuan yang menjadi hak dan kewajiban. Dan batasan fikih yang
dimaksud Abu Hanifah mengandung pengertian yang mencakup hukum-hukum ‘itiqadi, seperti wajib
beriman dan lain sebagainya, hukum-hukum tentang perasaan hati (wijdaniyat), yaitu masalah akhlak,
dan hukum-hukum amali seperti shalat, puasa, jual beli dan lain sebagainya.
Sejalan dengan perkembangan hukum Islam kemudian fikih menjadi ilmu yang terpisah dari ilmuilmu agama yang lainnya sehingga pengertiannya pun menjadi lebih terbatas pada masalah-masalah
hukum saja, sebagai contoh pengertian fikih yang dikemukakan oleh beberapa ulama ushul fikih misalnya:
1) Al-Subkhi mengatakan, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum amali (praktis) yang diperoleh dari
dalil-dalil yang terperinci.
2) Al-Syaukani mengatakan, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syari’at dan dalil-dalilnya yang
terperinci diperoleh dengan cara beristidlal. Dan dikalangan ulafa fikih, pengertian fikih adalah
memelihara hukum-hukum furu’ secara mutlak atau sebagiannya, dan materi-materi hukum syari’at
baik yang qat’i maupun yang dhanni.
Pengertian fikih yang terbatas pada hukum Islam tersebut yang nampaknya dipahami masyarakat
terutama masyarakat di Kecamatan Mundu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum keluarga baik
perkawinan maupun kewarisan, karena fikih merupakan bagian penting dalam syari’at Islam, disamping
sebagai salah satu dari aspek ajaran Islam adalah hukum perkawinan terlebih hukum kewarisan sebagai
objek penelitian ini, hukum tersebut merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan
manusia sebagai alat pengatur dan pengontrol yang perlu diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh
setiap masyarakat yang beragama Islam.
Dalam pembagian waris nampak adanya kekentalan para kiyai dan masyarakat yang memendang
bahwa apa yang mereka lakukan dalam menentukan bagian kepada ahli waris dipandang sebagai
pemahaman yang diturunkan dari kitab-kitab fikih farâidh sehingga dalam beberapa kasus nampak bahwa
pembagian yang mereka lakukan sesuai dengan kitab-kitab fikih, missal ada beberapa ahli waris yang
ahli waris anak laki-laki tetap diberi bagian sesuai dengan kitab fikih yaitu anak laki-laki dua bagian anak
perempuan, cucu pewaris sesuai dengan bagian orang tuanya, bagian Istri, dan suami, bagian bapak dan
bagian saudara yang terhalang oleh anak terutama anak laki-laki.

c.

Faktor Pendidikan

Ahli waris dan para kiyai yang dijadikan responden dalam penelitian ini tingkat pendidikan mayoritas
tidak mengenyam sampai ke jenjang perguruan tinggi, jenjang yang paling tinggi dalam pendidikan
mereka adalalah lulusan sekolah menengah atas dan terendah lulusan sekolah dasar bahkan lulusan SR,
bagi kiyai rata-rata mereka pernah mengenyam pendidikan informal yaitu perantren dimana pesantren
tersebut ada yang difasilitasi dengan pendidikan formal sampai ke jenjang sekolah menengah atas atau
madrasah aliayah akan tetapi ada pula yang hanya pesantren tanpa fasilitas pendidikan formal.
Mayoritas masyarakat dalam penyelesaian kewarisan di Kecamatan Mundu ini selalu melibakan kiyai
sebagai orang yang dianggap memiliki pemahaman terhadap hukum Islam dan dinilai sebagai orang yang
memiliki karisma yang dapat menciptakan pengaruh dalam masyarakat. Pengararuh tersebut diiperoleh
secara given misalnya karena adanya ikatan geneologis dengan kiyai sebelumnya atau diperoleh melalui
kemampuan disertai moralitas dan kepribadian yang sholeh dan kesetiaan menyantuni masyarakat.
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Prilaku kiyai sebagai orang yang mampu mengambil kebijakan sangat erat kaitannya dengan pola
kebiasaan pendidikannya ketika menimba ilmu di pesantren, dan prilaku tersebut pada dasarnya terdiri
dari komponen pengetahuan (kognitif), Sikap (afektif), dan ketamprilan (psykomotor) atau tindakan. Oleh
karenanya tindakan seseorang dalam merespon sesuatu pasti terkonseptualisasi dari ketiga komponen
tersebut.
Dalam pesantren biasanya terdapat beberapa metode dalam memberikan pola kebiasaan dalam
membentuk prilaku misalnya:
1) Keteladanan
Merupakan kebutuhan psyikologis bagi manusia dalam melakukan tindakan dan perbuatan tertentu
adanya keteladanan yang kongkrit bagi dirinya, begitu pula bagi para santri di sebuah pesantren.
Kiyai dan ustadz dituntut memberikan uswah yang baik bagi para santri, dalam ibadah ritual, dan
terkait juga dengan kehidupan sehari-hari, karena nilai nilai yang dilakukan kiyai dan ustadz sangat
ditentukan aktualitasnya secara konsisten terhadap orang yang diberi teladan.
2) Latihan dan Melakukan Kebiasaan.
Biasanya di pesantren-pesantren pada umumnya memberikan latihan-latihan atas norma-norma
agama yang diharuskan secara intens oleh-santri untuk mengikutinya, misalnya pada ibadah
amaliyah seperti shalat berjamaah, etika menghormati kiyai dan ustadz, etika bergaul dengan senior
dan junior dikalangan para santri. Latihan melakukan kebiasaan baik ini akan mewujudkan etika
yang baik pula yang diharapkan menjadi kebiasaan dalam hidupnya ketika keluar dari pesantren.
Al-Ghazali mengatakan: “Sesungguhnya prilaku manusia menjadi kuat dengan seringnya dilakukan
perbuatan yang sesuai dengannya, disertai ketaatan dan keyakinan apa yang dilakukannya baik
dan diridhoi“.
3) Mau’idhah (Nasehat)
Nasehat yang dilakukan dipesantren maksudnya adalah memberikan peringatan tentang kebaikan dan
kebenaran dengan cara-cara yang dapat menyentuh hati dan member motivasi untuk melakukannya.
Minimal unsure mau’idhah tersebut ada tiga, pertama, menjelaskan tentang kebaikan dan kebenaran,
kedua, memberikan motivasi untuk melakukan kebaikan dan kebenaran, dan ketiga, memberikan
peringatan tentang dosa dan bahaya atas larangan-larangan agama jika dilakukan.
4) Kedisiplinan dan Kemandirian
Kedisiplinan merupakan cara menjaga kelangsungan kegiatan pendidikan, dan memberikan metode
untuk menumbuhkan kesadaran bagi santri untuk melakukan kebiasaan baik dengan memerlukan
ketegasan dan kebijaksanaan. Kedisiplinan biasanya dibarengi dengan sangsi yang dikenakan apabila
santri melakukan tindakan yang keluar dari aturan yang diterapkan di pesantren bahkan aturan-aturan
agama.
Kemandirian adalah kemampuan santri untuk mengambil keputusan baik yang besifat monumental
atau keputusan yang bersifat rutinitas harian, sehingga santri lebih mampu dan berani dalam mengambil
dan melaksanakan keputusan secara mandiri baik yang menyengkut pengelolaan kebutuhan harian
atau menyangkur sharing dengan teman-temannya. Jika kemandirian tersebut dilakukan secara rutin
kemungkinan besar santri tersebut maka kemungkinan besar akan memiliki tingkat kemandirian yang
signifikan.
Unsur-unsur tersebut diatas merupakan kelebihan seorang kiyai yang mengenyam pendidikan
dipesantren, dengan berbagai strategi yang diterapkan dalam kehidupannya dipesantren maka akan
tercermin dalam kehidupan sosialnya, maka dengan pertimbangan tersebut masyarakat mengidentifikasi
kiyai sebagai figur yang penuh kharisma dan wakil masyarakat dalam sosial keagamaan, kiyai adalah
model dari tingkah laku masyarakat bahkan figur ideal dalam penyambung silsilah keilmuan para ulama
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dan sebagai pewaris ilmu dari ulama ulama terdahulu. Kiyai bisa menjadi agen kekuatan dalam mengubah
tingkah laku masyarakat yang tidak diinginkan menjadi prilaku yang diinginkan.
Penyelesaian warisan di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon tidak terlepas dari keputusan dan
kebijakan seorang figur seperti kiyai, sehingga kebijakannya dianggap merupakan kebijakan yang benar
dan sesuai dengan ajaran agama, sikap masyarakat tersebut disebabkan karena sifat-sifat yang melekat
pada karakter seorang kiyai yang tidak lepas dari sikap kemandiriannya dalam mengambil kebijakan
sebagaimana dulu kiyai diajarkan sikap-sikap kemandirian di pesantren.
Sikap keagamaan masyarakat tersebut merupakan integrasi secara kompleks antara kepercayaannya
pada seorang kiyai melalui pengetahuan agama, perasaan agama, serta tindak keagamaannya, walaupun
memang faktor terbentuk karena pengaruh lingkungan (faktor eksternal) namun faktor individu juga
ikut pula menentukan (faktor internal) yaitu faktor hereditas atau keturunan yang bersumber dari orang
tuanya dahulu karena keluarga merupakan training center dalam penanaman nilai-nilai keagamaan.
Sekalipun masyarakat melakukan interaksi dengan kiyai dalam menyelesaikan kewarisan akan tetapi
kiyai sebagai anggota masyarakat sangat menghargai keputusan keluarga pewaris seperti dalam beberapa
kasus dalam penelitian ini keputusan dan kebijakan keluarga dalam menentukan bagian waris sangat
dihargai yang akhirnya perkembangan keagamaan sangat tergantung pada kwalitas prilaku dan moralitas
masyarakat itu sendiri dengan suasana lingkungan yang kondusif, saling menghargai dan sukarela.
Prilaku masyarakat yang kondusif, saling menghargai dan suka rela juga tercermin dalam
menyelesaikan harta waris yang dibagikan kepada ahli terkait kekuatan hukum atas harta waris yang
dibagikan kepada masing-masing ahli waris, terutama harta waris berupa tanah, sawah dan rumah.
Secara umum harta waris yang dibagikan kepada ahli waris berupa tanah, sawah dan rumah merupakan
kepemilikan yang hanya memiliki bukti girik dari pewaris, yakni sipemilik girik ( pewaris) menguasai
tanak milik dan sebagai pembayar pajak atas tanah dan rumah tersebut yang di buktikan dalam surat
Pajak Bumi dan Bangunan karena tersertifikat.

C. Penutup
Masyarakat Kecamatan Mundu terutama masyarakat Desa Sinarancang dan Desa Situpatok mayoritas
melakukan nikah kiyai, sebagai bentuk warisan yang diturunkan dari satu generasi kegenerasi berikutnya
dan sebagai piranti pemecahan masalah yang membuat orang berkomunikasi dalam memenuhi kebutuhan
material maupun emosionalnya, hal ini dilakukan karena beberapa faktor, antara lain, faktor adat kebiasaan
yang turun temurun, faktor pendidikan yang rendah, faktor kurangnya sosialisasi dari pihak-pihal terkait
dalam hal ini pemerintah tentang dampak dari perkawinan kiyai terhadap masyarakat, dan faktor integritas
yang tinggi terhadap lingkungan yang telah melakukan nikah kiyai dengan kehidupan yang aman dan
tentram dalam keluarga mereka.
Tingkat pemahaman masyarakat dan kiyai sebagai tokoh masyarakat tentang kewarisan Islam masih
rendah, masyarakat tau tentang kewarisan Islam tapi kurang memahami materi kewarisan Islam, informasi
pengetahuan mereka tentang kewarisan Islam dari mendengar, melihat, dan memperhatikan lingkungan
sosial mereka yang telah lebih dahulu menyelesaikan kewarisan. Rendahnya tingkat pemahaman
masyarakat tersebut karena pada umumnya berlatar belakang pendidikan rendah. Pemahaman kiyai
terhadap kewarisan Islam dinilai rendah juga karena dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pesantren
tradisional dan kurang berinteraksi dengan lembaga atau ormas-ormas keagamaan dilingkungannya.
Pengaruh yang lain adalah nilai-nilai budaya yang masih mengakar dan dihargai sebagai bentuk
penyelesaian yang lain dan dapat dirasakan masyarakat sebagai bentuk penyelesaian yang diyakini dapat
memberikan rasa adil dalam masyarakat.
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Pelaksanaan kewarisan pada masyarakat yang melakukan nikah kiyai di Kecamatan Mundu Kabupaten
Cirebon, terdapat dua cara, pertama, menggunakan hukum Islam (faraidh) dengan cara-cara yang
dilakukan masyarakat yaitu hukum waris Islam (faraidh) dan kedua, hukum adat dipadukan sedemikian
rupa sehingga ada kerelaan antara ahli waris dengan melakukan kebjaksanaan, bukan dihitung secara
matematis sebagaimana yang ditulis dalam faraidh.
Mayoritas masyarakat di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon beragama Islam, sehingga pola
hidup, budaya dan adat istiadat dipengaruhi oleh agama yang mereka anut oleh karenanya faktor-faktor
penyelesaian kewarisan dipengaruhi oleh, adat kebiasaan, pemahaman terhadap fikih (faraidh) dan faktor
pendidikan.Budaya hukum dalam penyelesaian waris dikalangan masyarakat Kecamatan Mundu Kabupaten
Cirebon adalah adat kebiasaan yang terpola secara turun temurun dan tituangkan dalam patatah petitih,
dengan cara musyawarah, sepakat dan perdamaian yang melahirkan pola faraidh ishlah sekaligus tidak
bertentangan dengan sebuah kaedah hukum ‘al-ishlahu sayyidu al-hukmi”
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STRATEGI PENERAPAN SPIRIT KEILMUAN WAHYU
MEMANDU ILMU DALAM BIDANG ILMU SOSIAL
ISLAM UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

M.Yusuf Wibisono

A. Pendahuluan
Perubahan status dari IAIN menjadi UIN SGD Bandung pada 10 oktober 2005, mengharuskan dibukanya
fakultas dan jurusan/prodi yang dikatagorikan umum – telah menambah diskursus kebaruan di kalangan
sivitas akademikanya. Berbagai pro dan kontra keberadaan jurusan-jurusan umum menambah energi para
pemikir kampus UIN SGD untuk merumuskan visi dan misinya. Alhasil, visi dirumuskan berdasarkan
perkembangan realitas ilmiah yang dikenal dengan, “Wahyu Memandu Ilmu” (WMI).
Sudah dapat diperkirakan, gagasan visi WMI belakangan justru menimbulkan perdebatan akademik
yang cukup signifikan. Yang banyak dipersoalkan para akademisi kampus adalah wilayah metodologi;
ontologi, epistimologis dan aksiologi MWI dalam konteks seluruh aktifitas keilmuan di kampus.
Disadari bersama, bahwa WMI -- sampai saat makalah ini ditulis -- masih belum menemukan format
metodologinya yang sistemik. Beberapa momentum diskusi para pemikir UIN SGD, terkesan masih
berkutat pada perdebatan diskursus ontologisnya (hakikat objek kajian) semata, itupun belum menyentuh
substansinya. Artinya, kajian-kajian itu masih pada wilayah katagorisasi ilmu agama (Islam) di satu sisi
dan ilmu pengetahuan (umum) di sisi lain. Alih-alih mengintegrasikan dua entitas ilmu tersebut, justru
kesan yang berkembang kemudian adalah, mem-paradoks-kan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan
umum. Contoh, Sosiologi, Antropologi, Psikologi, Fisika, Kimia dan yang sejenis dikatagorikan sebagai
ilmu pengetahuan umum (sekuler). Sedangkan, Fiqh, Ushul Fiqh, Ulumul Hadits, Ulumul Quran dan
yang sejenis dikatagorikan ilmu agama (Islam). Sehingga kesan yang muncul adalah head to head antar
dua entitas ilmu itu – bagaikan dua dunia yang satu sama lain berbenturan.
Bertolak dari kenyataan di atas, sebagian para pemikir UIN SGD menawarkan gagasan membumikan
WMI melalui islamisasi ala Ismail Raji Al-Faruqi (1982) dan Syed M.Naquib Al Attas (1978), ada pula
yang menawarkan mirip integrasi-interkoneksi Amin Abdullah (2013). Jelasnya, para pemikir UIN SGD
peduli secara moral-intelektual tentang bagaimana WMI bisa menjadi visi yang bisa diimplentasikan
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dan terukur. Ikhtiar itu patut diapresiasi. Meskipun masih perlu didiskusikan terus-menerus untuk
mendapatkan titik temu yang lebih komprehensif – untuk tidak mengatakan final -- tentang integrasi
antara ilmu agama (Islam) dengan ilmu pengetahuan (umum). Bila persoalan pengintegrasian kedua
entitas (ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum) tidak terselesaikan, maka yang muncul adalah spirit
lebelisasi teks suci (Al-Quran) atas ilmu-ilmu umum semata. Hal ini hampir para pemikir UIN SGD
sepakat untuk tidak berhenti hanya pada semangat labeling. Tapi lebih pada model pengintegrasian yang
metodologis dan implementatif sampai pada tataran praksis aktivitas tridarma perguruan tinggi.
Untuk mewujudkan konsep visi WMI yang metodologis dan implementatif, diperlukan kontribusi
intelektual dari para pemikir UIN SGD dari berbagai disiplin ilmu. Dasar pemikiran yang perlu
dikedepankan adalah, mencari format ideal tentang konsep visi WMI yang disesuaikan dengan nilai-nilai
dasar (fundamental values) sebuah perguruan tinggi Islam dan nilai sosio-kultural UIN SGD. Dimaksud
dengan nilai-nilai dasar perguruan tinggi Islam adalah spirit Taŵhidullah dan refleksi kualitas akhlak.
Sedangkan nilai sosio-kultural adalah, refleksi senyatanya keberadaan sivitas akademika dari aspek
sosiologis dan kultural yang berkembang di lingkungan UIN SGD. Dengan kedua nilai ini diharapkan
dapat melengkapi penyusunan konsep WMI secara koprehensif dan sesuai dengan harapan semua pihak
(stakeholder).

B. Pembahasan
1. Kerangka Dasar WMI Ilmu-ilmu Sosial: Metodologi dan Implementatif
Prinsip dasar berislam adalah mengedapankan nilai-nilai Taŵhidullah -- dilanjutkan amal shaleh sebagai
wujud implementasinya. Dan untuk merefleksikannya wahyu sebagai pedoman utama. Lazimnya,
diskursus tentang wahyu dibagi dalam dua katagori; Qauliyah (teks-naqliyah) dan Kauniyah (konteksaqliyah). Meminjam istilah Diadik Binerik Amin Abdullah (1999), yakni Normativitas dan Historisitas.
Kedua entitas wahyu ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan saling menganyam atau melengkapi.
Lihat gambar di bawah ini.

ALLAH
(Taŵhidullah)

WAHYU

Kauniyah

Qauliyah

Gambar 1. Peta Konsep Wahyu

Secara eksplisit gambar diatas menjelaskan wahyu dari Allah SWT yang terbagi dalam qauliyah
dan kauniyah yang terintegrasikan -- satu sama lain saling melengkapi. Wahyu qauniyah berpijak pada
nash yang normatif-teologis, sedangkan wahyu kauniyah berpijak pada akal budi manusia yang juga
bersumber dari-Nya – meminjam istilah Kuntowijoyo disebut teo-antroposentrisme (2007). Jadi
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wahyu Allah sebagai sumber kebenaran bukan hanya yang tertuang dalam Al-Qur’an semata (bayâni),
tapi akal budi merupakan sumber kebenaran rasionalitas (burhâni) yang merupakan ciptaan-Nya.
Keduanya berperan sebagai pedoman kebenaran etika, hukum, kebijaksanaan dan pengetahuan bagi
umat manusia.
Dalam konteks pengintegrasian antara qauliyah dan kauniyah atau yang sakralitas dengan profanitas,
diperlukan kajian yang bersifat konfirmatif. Semisal, dalam rangka memperkuat kebenaran kauniyah
diperlukan konfirmasi dari qauliyah. Untuk mempermudah kajian-kajian yang bersifat konfirmatif
ini dapat digunakan metode, hermeneutik (filsafat penafsiran), verstehen (metode pemahaman) dan
kontekstualisasi. Dengan demikian, dimungkinkan kauniyah yang bersifat profan (natural) – karena
keterlibatan manusia – senantiasa dapat didampingi (konfirmasi) terus-menerus oleh qauliyah yang
bersifat sakral (supra-natural). Atau “menghadirkan” Allah SWT dalam berbagai aktivitas keduniawian.
Makna lain pengintegrasian ini adalah, pendekatan teologis-normatif mengkonfirmasi pendekatan
rasional-historis.
Selanjutnya, pengkonfirmasian antar dua entitas dengan metode hermeneutik dan verstehen
diperlukan sebagai ikhtiar penafsiran dan pemahaman secara dinamis antar dua entitas -- agar
terbentuk keselarasan dan memperkecil reduksi makna sesungguhnya. Sedangkan metode
kontekstualisasi agar menyentuh realitas empiris-sosiologis, dan terhindar dari pemaknaan yang
ahistoris. Lihat gambar di bawah ini.

Gambar 2. Peta Konsep Integrasi Qauliyah dan Kauniyah

Terkait hubungan diadik antara qauliyah dan kauniyah dalam konteks WMI yang dijadikan visi
UIN SGD, dapat diilustrasikan sebagai wahyu di satu sisi dan ilmu pengetahuan di sisi lain. Kedua
entitas itu digambarkan dalam filosofi Roda. Artinya, pada titik-titik persentuhan yang ada dalam Roda
dapat dibangun integrasi keduanya. Gambaran singkat simbol Roda adalah, dinamika dunia keilmuan
yang memiliki daya berputar pada porosnya dan berjalan menapaki bumi (Tim Editor, 2008). Dalam
penjelasannya, WMI yang mengintegrasikan ilmu qauniyah dan ilmu kauniyah dengan menggunakan
bangunan metodologi keilmuan; ontologi, epistemologi dan aksiologi. Intinya, “membaca” WMI dari
filosofi Roda dapat dijadikan pijakan awal (starting point) untuk lebih mensistematisasikan struktur
Penyusunan Masterplan Konsorsium Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu UIN SGD 2016.
Seperti yang sudah dijelaskan diatas tentang metodologi WMI, bahwa wahyu kauniyah yang dapat
dikatagorikan salah satunya sebagai akal budi – mengimplementasi ke dalam ilmu pengetahuan (umum).
Pada ranah filosofinya, bahwa setiap ilmu pengetahuan dalam mata kuliah yang ditawarkan di kurikulum
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UIN SGD harus ada “nilai” yang menjadi ciri khas (distingtif) sebagai PTAI dibandingkan PT umum. Muatan
nilai yang dimaksud adalah yang terkait dengan norma yang tertera dalam kata “Islam” nya – terutama
yang pada matakuliah ilmu pengetahuan umum. Sekali lagi, bukan hanya sekedar lebeling ayat-ayat
Al-Qur’an dan Hadits yang disandingkan pada teori-teori ilmu pengetahuan, tapi pada pemaknaannya
(interpretasi) yang lebih substantif -- dengan metode hermeneutik, verstehen dan kontekstualisasi yang
dijadikan patokan utamanya. Sudah barang tentu, cara penggunaan metode tersebut melalui kajiankajian intensif atau penelitian yang lebih dalam oleh para dosennya sebagai pengampu ilmu yang sesuai
dengan kompetensinya.
Demikian juga WMI dalam konteks ilmu-ilmu sosial, seperti mengkaji gagasan Karl Marx (1818-1883)
– “Bapak Teori Konflik” -- dalam perspektif Sosiologi. Marx untuk mendukung gagasannya tentang teori
kelas ekonomi, dia menyinggung agama sebagai salah satu penyebab kelas proletar menerima “takdirnya”.
Untuk itulah Marx menyebutkan agama sebagai candu masyarakat. Sekilas terkesan Marx menyudutkan
agama sebagai penyebab manusia menerima apa adanya tentang keberadaan dirinya tanpa upaya merubah
diri secara revolutif. Sehingga dengan begitu, kelas borjuis yang didukung kelompok agamawan menjadikan
agama sebagai “alat” penindasan terhadap kelompok proletar (Magnis, Frans. & Suseno, 1999; dan Daniel
L.Pals, 1996). Pernyataan Marx ini dapat dikonfirmasi dan dikritis (verstehen, hermeneutik, kontekstualisasi)
dengan pemikiran ajaran Islam. Di sini bukan bermaksud untuk mengkonfrontir dan melebeli secara
sepihak dan apologetik. Tapi lebih pada konfirmasi-kritis atas pernyataan Marx dengan menganalisis
latarbelakang historisnya, disertai analisis komperatif dengan pemikiran ajaran Islam. Dalam tradisi
pemikiran Islam yang merujuk pada nash-nash (qauliyah), bahwa tidak semua agama menjadi candu
masyarakat. Bahkan ajaran agama dapat dijadikan pedoman untuk memperlakukan kelas sosial apapun
dengan seadil-adilnya. Artinya, prinsip keadilan dalam agama (Islam) menjadi prioritas utama dalam
perikehidupan manusia.
Penjelasan ilustrasi di atas, mencoba untuk mengintegrasikan antara teori Sosiologi di satu pihak
dengan pemikiran keagamaan yang berakar dari nash-nash (qauliyah) di pihak lain. Secara filosofis hal
ini menguatkan argumen bahwa tidak ada ilmu apapun di dunia ini berdiri sendiri. Makna ringkasnya,
disiplin ilmu apapun selalu terkait dan bergantung dengan disiplin ilmu lainnya. Oleh karena itu, konsep
WMI yang berupaya mengintegrasikan kedua entitas tersebut adalah sebuah ikhtiar kerja ilmiah atau
penelitian tentang pemikiran-pemikiran ilmu dan agama (Islam).
Langkah kerja ilmiah atau penelitian yang dapat mendukung konsep WMI di kampus UIN SGD adalah
bentuk kajian-kajian ilmiah yang dilakukan setiap dosen atau para pemikirnya. Paling tidak, ikhtiar kerja
ilmiah (riset) yang dilakukan setiap dosen disesuaikan dengan matakuliah yang diampunya. Semisal dosen
Antropologi, diharuskan melakukan riset bidang keilmuannya yang diselaraskan dengan semangat WMI.
Hal ini terkait dengan “membumikan” WMI dalam ranah silabus dan kurikulum pembelajaran di kampus
UIN SGD. Begitu juga hal ini berlaku bagi dosen matakuliah lainnya. Tentu, “men-fardhu Ain- kan” kerja
ilmiah (riset) untuk semua dosen diperlukan dukungan dari pemangku kebijakan di kampus UIN SGD.
Setidaknya untuk payung hukum atau regulasi yang bersifat mengikat. Lebih-lebih, idealnya seluruh unit
kegiatan yang ada di kampus UIN SGD menfokuskan program kegiatannya menopang eksistensi visi
Wahyu Memandu Ilmu, terutama yang terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Berikut ini tahapan
dan kegiatan penguatan WMI di lingkungan UIN SGD.
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Tabel
Tahapan

Kegiatan

Waktu

Pertama

Seminar, Lokakarya dan yang sejenis tentang penguatan kerangka dasar WMI.
Diskusi ini melibatkan seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN
SGD Bandung. Tujuan kegiatan ini, menghasilkan desain keilmuan berbasis WMI

Bulan Juli 2016

Kedua

Diklat, workshop atau yang sejenisnya, tentang penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat sebagai bagian pengembangan SDM bagi para dosen dan
tenaga kependidikan. Tujuan kegiatan ini, menghasilkan para dosen dan tenaga
kependidikan terampil dalam penelitian dan pengabdian masyarakat yang terkait
kompetensi keilmuan yang diampunya dan diselaraskan denga visi WMI

Periodik antara bulan
Agustus-September 2016

Ketiga

Perumusan kerangka dasar kurikulum UIN SGD Bandung yang diseleraskan dengan
visi WMI. Peserta dalam kegiatan ini dihadiri pata Ketua Jurusan/prodi dan para
pakar/Guru Besar di lingkungan UIN SGD Bandung. Tujuan kegiatan ini, merumuskan
dan membuat kurikulum yang disesuaikan dengan semangat visi WMI.

Periodik antara bulan
September-Oktober 2016

Keempat

Seminar, workshop atau yang sejenis tentang Pembuatan buku pedoman WMI dan
telaah ahli dalam rangka memberikan masukan, memberikan pertimbangan dan
kejelasan arah dan kompetensi bidang keilmuan yang diselaraskan dengan visi WMI.
Tujuan kegiatan ini, finalisasi penyusunan buku pedoman visi WMI.

Periodik antara bulan
Oktober-Nopember 2016

Kelima

Launching buku pedoman visi WMI sebagai core velues UIN SGD Bandung. Kegiatan
ini dihadiri seluruh sivitas akademika UIN SGD dan para stakeholder.

Bulan Desember 2016

C. PENUTUP
Dalam rangka penyusunan masterplan Wahyu Memandu Ilmu, Konsorsium Keilmuan UIN SGD
Bandung, berupaya maksimal melibatkan para dosen dalam berbagai disiplin ilmu. Berbagai gagasan
cerdas disampaikan dalam forum ilmiah di setiap kesempatan. Dinamika intelektual terus berkembang
mengiringi proses pematangan konsep WMI. Meskipun berbagai gagasan terkesan berbenturan, namun
konteksnya pencarian titik temu sebagai tujuan utamanya. Hal ini menunjukkan kepedulian seluruh
dosen sebagai insan akademik terhadap core velues (WMI) yang dijadikan visi UIN SGD Bandung.
Selanjutnya, dalam merumuskan WMI melibatkan berbagai disiplin ilmu yang melingkupi unsurunsur pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat (tridharma perguruan tinggi). Ide dasar
perumusan WMI adalah mengintegrasikan antara ilmu agama (Islam) dan Ilmu pengetahuan umum.
Oleh karena itu diperlukan kerja ilmiah yang maksimal dari para pemikir kampus UIN SGD, agar tidak
terjebak hanya pada labeling ilmu agama (Islam) terhadap ilmu pengetahuan umum. Tapi lebih pada model
pengintegrasian yang metodologis dan implementatif sampai pada tataran praksis aktivitas tridharma
perguruan tinggi di lingkungan kampus UIN SGD Bandung.
Dasar pemikirannya, format ideal paradigma WMI disesuaikan dengan nilai-nilai dasar (fundamental
values) sebuah perguruan tinggi Islam dan nilai sosio-kultural UIN SGD. Nilai dasar perguruan tinggi
Islam adalah spirit Taŵhidullah dan refleksi kualitas akhlak. Sedangkan nilai sosio-kultural adalah
refleksi senyatanya keberadaan sivitas akademika dari aspek sosiologis dan kultural yang berkembang
di lingkungan UIN SGD. Dengan kedua nilai ini diharapkan dapat melengkapi penyusunan konsep WMI
secara koprehensif dan sesuai dengan harapan semua pihak (stakeholder).
Pengintegrasian antara ilmu agama (qauliyah) dan ilmu pengetahuan umum (kauniyah) atau
yang sakralitas dengan profanitas, diperlukan kajian yang bersifat konfirmatif. Semisal, dalam rangka
memperkuat kebenaran ilmu-ilmu Sosial (kauniyah) diperlukan konfirmasi dari ilmu-ilmu Islam
(qauliyah). Untuk mempermudah kajian-kajian yang bersifat konfirmatif ini dapat digunakan metode,
hermeneutik (filsafat penafsiran), verstehen (metode pemahaman) dan kontekstualisasi. Dengan demikian,
dimungkinkan kauniyah yang bersifat profan (natural) – karena keterlibatan manusia – senantiasa dapat
didampingi (konfirmasi) terus-menerus oleh qauliyah yang bersifat sakral (supra-natural). Makna lain
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pengintegrasian ini adalah, pendekatan teologis-normatif (Islam) mengkonfirmasi pendekatan rasionalhistoris (ilmu-ilmu Sosial).
Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, saran dan rekomendasi penulis, diperlukan keseriusan
kerja ilmiah dari seluruh insan akademik UIN SGD Bandung agar konsep WMI yang diharapkan segera
terumuskan dengan maksimal. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah, mengimplementasikan core velues
(WMI) dalam proses kegiatan tridharma perguruan tinggi di UIN SGD Bandung.
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BUKU TIGA

RINGKASAN EKSEKUTIF

S

ebagai perguruan tinggi Indonesia, UIN SGD Bandung selalu aktif
memajukan bangsa dan negara, contohnya dengan membentuk
konsorsium keilmuan yang visinya mengembangkan dan
memanfaatkan IPTEKS berbasis scientific spirit of Wahyu Memandu Ilmu
(Konsorsium Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu/KK-WMI). Diantara
misinya adalah: 1) menguatkan posisi UIN SGD Bandung sebagai pusat
pengembangan ilmu-ilmu berbasis wahyu memandu ilmu; 2) menjalin
kerjasama dengan perguruan tinggi/litbang lain yang bervisi sama; 3) meliterasi umat Islam di seluruh
dunia akan pentingnya penguasaan IPTEKS.
KK-WMI akan dikembangkan menjadi Pusat Unggulan (center of excellence) IPTEKS Keislaman
internasional sesuai dengan visi UIN SGD Bandung yaitu menjadi Universitas Islam yang unggul dan
kompetitif di ASEAN pada tahun 2025, berbasis wahyu memandu ilmu dan berbingkai al akhlak al karimah.
Agar arahnya jelas dan berkelanjutan, dibuat Masterplan (Rencana Induk) KK-WMI Tahun 2015-2025.
Masterplan ini merupakan pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dengan maksud dan tujuan
KK-WMI dan UIN SGD Bandung.
Berdasarkan pada kondisi yang ada, KK-WMI UIN SGD Bandung menggunakan strategi sentripetalsentrifugal dalam menyusun program-programnya. Strategi ini didasarkan pada keluasan dan kedalaman
makna spirit keilmuan Wahyu Memandu Ilmu yang dimetaforkan dari gaya sentripetal (sentripetal force) dan
sentrifugal (sentrifugal force) roda. Gaya sentripetal adalah efek gerak melingkar yang menuju pusat putaran
roda. Sebaliknya gaya sentrifugal adalah efek semu yang ditimbulkannya yang menjauhi pusat putaran
roda. Strategi ini mengandaikan bahwa KK-WMI, di satu sisi harus menguatkan iklim akademik internal
kampus UIN SGD Bandung dengan cara mengembangkan ilmu-ilmu yang berbasis spirit keilmuan wahyu
memandu ilmu, dan di sisi lain senantiasa berikhtiar mengabdikan diri ke luar kampus, baik pada level
nasional maupun internasional dengan cara memanfaatkan/mengamalkan hasil-hasil riset yang dilakukan
konsorsium. Dengan strategi sentrifugal, saat berada dalam posisi prima, KK-WMI sangat dimungkinkan
untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.
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Strategi sentripetal-sentrifugal dalam masterplan ini dikembangkan ke dalam lima rencana strategis
yang meliputi: 1) pengembangan bidang-bidang ilmu yang berbasis pada spirit keilmuan wahyu memandu
ilmu; 2) peningkatan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia dan lembaga KK-WMI serta sarana
pendukung lain di Kampus UIN SGD Bandung; 3) peningkatan reputasi KK-WMI dengan membangun citra
lembaga UIN SGD Bandung sebagai research leader institution bidang ipteks berbasis wahyu memandu ilmu
yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna (demand push); 3) peningkatan jaringan kerjasama
antara KK-WMI dengan lembaga lain yang terkait, baik pada level nasional maupun internasional; dan
5) peningkatan kemandirian operasional KK-WMI melalui optimalisasi sumber-sumber daya yang ada
dengan berlandaskan pada prinsip bernilai, berguna dan bermanfaat untuk kepentingan sebanyak mungkin
umat manusia.
Dalam operasionalnya ke-lima rencana strategis di atas dijabarkan ke dalam enam program kegiatan
yaitu: 1) pengembangan ipteks berbasis WMI dari yang pokok hingga ke disiplin ilmu dan kajian yang lebih
spesifik; 2) pengembangan kelembagaan yang bertujuan mendorong peningkatan layanan prima bagi para
peneliti, perekayasa dan pengamal ipteks yang berbasis pada spirit keilmuan WMI, sehingga tercipta kondisi
yang mendukung berkembangnya reputasi UIN SGD Bandung dan konsorsium sebagai pusat unggulan
ipteks bereputasi internasional; 3) pengembangan SDM yang bertujuan meningkatkan kapasitas daya
saing pelbagai sumberdaya dan tenaga pendukung lain demi terciptanya ulama-intelektual dan peneliti
profesional yang akan menjadi pelopor dalam mengembangkan dan memanfaatkan/mengamalkan ipteks
berbasis WMI; 4) peningkatan kualitas penelitian, pengembangan dan penerapan (litbangrap) yang bertujuan
mendorong berkembangnya aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang fokus pada ipteks berbasis
WMI sesuai dengan kebutuhan pengguna, 5) program pengembangan jaringan kerjasama (networking) dan
kolaborasi KK-WMI dengan lembaga/unit-unit internal kampus, peneliti dalam dan luar kampus, maupun
antar litbang dan non-litbang (kelembagaan) baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional,
dan 6) diseminasi dan pemanfaatan hasil riset yang bertujuan meningkatkan nilai tambah (value added) atas
hasil-hasil litbangrap para peneliti, perekayasa dan pengamal KK-WMI, baik bagi pengembangan Ipteks itu
sendiri maupun program pembangunan Jawa Barat dan nasional serta menghasilkan pendapatan (revenue
generating) tambahan demi membangun kemandirian operasional lembaga.
Khusus untuk program pengembangan Litbangrap, fokus riset KK-WMI adalah mencari dan menggali
kitab, traktat, buku, laporan penelitian ilmuwan muslim klasik ke pelbagai negara yang disinyalir masih
menyimpan naskah tersebut baik di negara-negara Timur Tengah, Eropa maupun Amerika. Setelah itu
dirancang suatu penelitian ulang di laboratorium terpadu untuk sedemikian rupa dibandingkan dan
dikembangkan berdasarkan temuan para ilmuwan mutakhir. Langkah berikutnya bergantung pada hasil
kegiatan sebelumnya, jika memerlukan revitalisasi maka diperlukan suatu rancangan khusus untuk
melakukan penelitian ulang atas temuan keduanya, hingga menghasilkan pelbagai proposisi, prinsip,
postulat dan teori baru yang mencerahkan.
Untuk mencapai sasaran utama KK-WMI sebagai salah satu lembaga riset unggulan bereputasi
internasional (world class research consortium), maka program pengembangan litbangrap ini akan menggalang
dukungan pemerintah maupun swasta baik dari dalam maupun luar negeri demi terciptanya peningkatan
kapabilitas lembaga dan SDM yang mampu bekerja secara profesional dalam suatu jaringan kerjasama
dan kolaborasi yang luas guna mengoptimalkan hasil penelitian dan pengembangan demi memajukan
Ipteks dan perekonomian nasional yang keberlanjutan dalam rangka mencapai kesejajaran dengan bangsabangsa lain di dunia.
Bandung, Juni 2016
Tim Penyusun,
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KATA PENGANTAR

Assalāmu’alaikum Wr Wb.

P

uji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkah dan rahmat-Nya sehingga perjalanan
Konsorsium Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu (KK-WMI) yang visi utamanya mengembangkan
dan memanfaatkan pelbagai ilmu pengetahuan, seni dan teknologi berbasis Wahyu Memandu Ilmu
dapat berjalan sesuai harapan. Ke depan KK-WMI diharapkan menjadi salah satu lembaga kolaboratif
pengembangan dan pemanfaatan ipteks berbasis WMI yang akan dibina oleh UIN SGD Bandung untuk
dikembangkan menjadi Pusat Unggulan Ipteks berbasis WMI di ASEAN pada tahun 2025. Suatu
kehormatan besar bagi kami, kepercayaan Rektor (Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si) UIN SGD Bandung yang
diberikan kepada kami untuk merevitalisasi spirit keilmuan Wahyu Memandu Ilmu serta melakukan
pelbagai inovasi dalam bidang keilmuan, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat secara luas
dan mendalam, adalah mandat yang harus diemban dan dikerjakan sebaik mungkin oleh konsorsium.
Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi positif bagi kelancaran
berjalannya proses ini terutama kepada: Ketua Senat Al Jamiah (Prof. Nanat Fatah Natsir, M.Si) sebagai
penggagas WMI; Wakil Ketua Senat Al Jamiah (Prof. Dr. H. Afif Muhammad, MA.) atas usulan agar
diprogramkannya Short Course dan Program Double Degree dalam rangka mempersiapkan SDM yang
memahami dan menguasai WMI secara berkualitas; Ketua Komisi Bidang Akademik Senat Al Jamiah
(Prof. Dr. H. Nurol Aen, MA.) atas usulnya untuk sesegera mungkin mengoperasionalkan konsep WMI
ke dalam sejumlah program dan kegiatan yang nyata (yang kemudian kami realisasikan dalam bentuk
masterplan ini); Wakil Rektor Bidang Akademik (Prof. Dr. H. Asep Muhyidin, M.Ag.) dan Wakil Rektor
Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Ag.) yang
mendukung penuh keberadaan konsorsium ini; Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (Prof. Dr. H. M.
Mukhtar Solihin, M.Ag.) yang memberikan pelbagai informasi tentang keberadaan sejumlah naskah sains
berbasis tradisi sains Islam di Iran; Wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama (Prof. Dr. H. Ali
Ramdhani, MT.) yang memberikan tantangan kepada konsorsium untuk membuka peluang kerja sama
baik di dalam maupun di luar negeri. Direktur Program Pascasarjan (Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur,
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M.Pd.) dan Asisten Direktur I (Prof. Dr. H. Asep Saeful Muhtadi, M.A.) yang sama-sama memiliki visi
untuk mengembangkan Program Pascasarjana UIN SGD Bandung sebagai “bidan” bagi pengembangan
bidang-bidang ilmu dan kajian keislaman bereputasi internasional; Para guru besar yang hadir pada rapat
konsorsium kelimuan tanggal 27 Mei 2016 yang mendukung dibentuknya suatu konsorsium keilmuan
yang berbasis WMI, Kepala Biro A2KK (Drs. Habuddin, M.Si.) dan AUPK (Drs. H. Jaenuddin, M.Ag.)
yang secara administratif bersedia membantu menyukseskan program-program konsorsium, Ketua LPM
(Dr. H. Dindin Jamaluddin, M.Ag.) yang selalu mengingatkan pentingnya KK-WMI memiliki internal impact
factor untuk mendongkrak akreditasi prodi dan institusi; Ketua LPPM (Dr. A. Munir Muin, MA) yang
memberikan jalan bagi berkembangnya kolaborasi intelektual konsorsium baik secara vertikal maupun
horisontal; Para Dekan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah menugaskan kepada
lima orang dosen pilihannya untuk bertindak sebagai kontributor konsorsium; Kepala Perpustakaan
(Dr. Ija Suntana, M.Ag.) yang siap mendokumentasikan naskah-naskah sains Islam klasik; Kepala Pusat
Bahasa (Dr. Abdul Kodir, M.Ag.) yang siap sedia membantu menyediakan tenaga penerjemah (English
and Arabic) naskah-naskah sains Islam klasik; Kepala Pusat Penelitian (Dr. Yudidarmalaksana, M.Ag.)
yang bersedia melatih tenaga peneliti WMI dan memimpikan suatu saat Fakultas Seni Islam akan berdiri;
Kepala Laboratorium Terpadu (Dr. Ara Hidayat, M.Pd.) yang sejak setahun yang lalu giat menginventarisir
kebutuhan Laboran dan sejumlah alat praktikum untuk menunjang program-program kosnsorsium;
Kepala Bagian Perencanaan (Dra. Euis Herlina, M.Pd.) yang menjadi tutor kilat dalam penyusunan TOR
& RAB kegiatan konsorsium, Kepala Bagian Akademik (Drs. H. M. Mukhsin, M.MPd) yang bersedia
terjun langsung mengawal kegiatan konsorsium, dan seluruh sivitas akademika UIN Sunan Gunung Djati
Bandung yang tidak mungkin disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang dan waktu.
Terima kasih yang tidak terhingga disampaikan juga kepada teman-teman kontributor dari utusan
masing-masing fakultas plus utusan program pascasarjana yang bersedia bersusah payah begadang
menyusun makalah, membedah draft masterplan lalu menyusunnya kembali hingga menjadi seperti
sekarang ini. Di tangan mereka pulalah susunan kepengurusan dan keanggotaan konsorsium menjadi
lebih progresif dan visioner; Semoga kerja keras kita bersama dalam menjalani proses ini menjadi amal
baik dan memberikan harapan besar akan munculnya sebuah wadah pengembangan dan pemanfaatan
ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang kreatif dan inovatif yang berlandaskan spirit keilmuan Wahyu
Memandu Ilmu. Melalui wadah ini semoga segala daya dan upaya dengan dukungan keilmuan kita dapat
memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional dan pencerahan bagi umat Islam di dunia
terutama dalam penguasaan Ipteks demi kelanjutan kehidupan generasi yang akan datang. Terima kasih
atas saran dan kritiknya selama proses perjuangan ini berlangsung.
Demikianlah kata pengantar ini dibuat untuk disampaikan kepada semua pihak, semoga semua
kebajikan yang telah diberikan kepada kita semua dapat menjadi amal ibadah dan dibalas pahala oleh
Allah SWT. Terima kasih atas bantuan dan perhatiannya, semoga saran dan kritik selanjutnya dapat
memberi jalan bagi kesempurnaan masterplan KK-WMI ini.
Wassalāmu’alaikum Wr. Wb.

Bandung, Juni 2016
Tim penyusun,

SAMBUTAN REKTOR UINSGD
BANDUNG

S

pirit keilmuan Wahyu Memandu Ilmu itu lahir dari rahim
UIN SGD Bandung, oleh karena itu seluruh sivitas akademika
wajib memelihara, mengembangkan dan menerapkannya.
Konsorsium Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu hadir untuk
mengomandoi amanat ini. Watak konsorsium keilmuan itu
kolaboratif, maka bermitralah dengan siapa pun sepanjang itu
baik dan bermanfaat. Jadilah konsorsium yang visioner. Visi itu
sama dengan niat. Niat-lah yang membedakan kualitas seseoarang
dihadapan Allah karena itu semua tindakan kita sangat bergantung
kepada niat.

Assalāmu’alaikum Wr. Wb.

P

uji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah swt. Shalawat dan salam semoga
dilimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad S.A.W yang telah membukakan pintu ilmu dan
hikmah bagi segenap umat manusia.

Dalam beberapa kesempatan, beberapa rektor dari UIN lain sering bertanya kepada saya tentang kabar
wahyu memandu ilmu. Bagaimana kelanjutannya dan sudah sampai mana hasilnya. Dalam benak saya,
berarti WMI masih menjadi brand UIN SGD Bandung. Sejak itulah saya berusaha agar diskusi tentang
WMI yang dulu digagas oleh Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir dkk diaktifkan kembali dan dilembagakan
oleh konsorsium keilmuan. Maka lahirlah Konsorsium Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu yang diketuai
oleh Prof. Dr. H. M. Anton Athoillah, MM. dan semua programnya telah hadir dihadapan kita dalam
bentuk masterplan.
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Dengan tersusunnya Masterplan Konsorsium Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu (KK-WMI) tepat
pada waktunya nampaknya semakin mendekatkan pada maksud UIN SGD Bandung untuk menjadikan
ilmu-ilmu agama Islam (Islamic Studies) sebagai payung penelitian dalam mengembangkan ilmu-ilmu
umum seperti Astronomi, Kedokteran, Psikologi, Politik, Fisika, Kimia, Biologi dan rekayasa Teknologi
yang memiliki daya pembeda dengan universitas lain yang telah lebih dulu mengembangkan ilmu yang
sama. Ada dua harapan yang semoga keduanya dapat kita raih jika KK-WMI berhasil menjadi pusat
keunggulan (center of excellence) IPTEKS universitas atau nasional atau ASEAN bahkan internasional.
Pertama, perubahan IAIN SGD Bandung menjadi UIN tidak menjadikan dosa dan bencana bagi kita karena
ilmu-ilmu agama Islam semakin hari semakin sepi peminat kemudian tutup usia, nauzubillah summa
nauzubillah. Kedua, UIN SGD Bandung akan berjaya karena akan menjadi pelopor dalam menggali tradisi
keilmuan Islam (Islamic scientific tradition) yang secara kebudayaan akan membangkitkan kembali semangat
umat Islam sekarang untuk menguasai kembali sains dan teknologi sebagaimana telah dicontohkan oleh
para ilmuwan muslim klasik. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung
eksistensi KK-WMI. Semoga niat dan kerja kita menjadi ibadah di sisi Allah swt.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bandung, Juni 2016
Rektor/Pengarah,

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.
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Bab 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
1.

Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan dokumen Masterplan Konsorsium Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu (KKWMI) UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2016 ini adalah:
a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

c.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Perubahan Status IAIN
Sunan Gunung Djati Bandung Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

d.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Bidang
Ilmu Dan Gelar Akademik Di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;

e.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan
Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025;

f.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia;

g.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014
Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;

h.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomo 14 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas
Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;

i.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

j.

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1429 Tahun 2012 Tentang Penataan
Program Studi Di Perguruan Tinggi Agama Islam;

k.

Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2015-2019.
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l.

2.

Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Nomor:
Un.05/II.2/Kp.07.6/316/2015 Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris
Konsorsium Keilmuan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;

Gambaran Umum
Sesuai dengan tridharma perguruan tinggi (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 9), UIN Sunan
Gunung Djati Bandung memiliki tiga kewajiban yakni menyelenggarakan pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal memenuhi kewajiban penyelenggaraan pendidikan,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung harus memberikan layanan pendidikan kepada penduduk usia
kerja, muda dan produktif/15-64 tahun (UU No. 13 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2, ).
Dalam hal memenuhi kewajiban pendidikan dan penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung harus
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui riset yang melahirkan invensi dan
inovasi. Dalam hal memenuhi kewajiban melakukan pengabdian kepada masyarakat, UIN Sunan
Gunung Djati Bandung harus memanfaatkan hasil-hasil risetnya untuk mendorong pembangunan
bangsa. Salah satu sektor pembangunan nasional yang sedang dipacu saat ini adalah pembangunan
ekonomi/ ( اِقْ ِت َصا ِد ٌّي نَشَ ا ٌطnasyāthun iqtishādiyyun). Jika dibalik, maka kunci sukses pembangunan ekonomi
itu (tridharma ketiga) adalah berhasilnya perguruan tinggi, termasuk UIN Sunan Gunung Djati
Bandung melahirkan penduduk yang berpendidikan (tridharma kedua), berpengetahuan dan
berketerampilan tinggi (tridharma ketiga) serta ber-akhlak al karimah (Ciri khas UIN SGD Bandung).
Dalam konteks pembangunan ekonomi, negara Indonesia saat ini sedang tumbuh menjadi negara
maju. Transformasi struktural berlangsung sangat cepat. Hal ini ditandai oleh perubahan struktur
produksi dari yang serba tradisional ke serba industri, baik dalam sektor pertanian, kelautan maupun
jasa. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah
jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan. Sistem
manufaktur kemudian menyisipkan struktur ekonomi baru bahwa barang dan jasa yang diproduksi
harus berkualitas tinggi. Aplikasi dari sistem manufaktur mengandaikan adanya penggunaan teknologi
yang dikerjakan oleh SDM (tenaga kerja) yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu pergeseran pola
produksi dari yang tradisional ke industri manufaktur harus direspons oleh perguruan tinggi termasuk
oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan berusaha sekuat tenaga melahirkan SDM yang
berkualitas yakni yang menguasai ilmu dan keterampilan tertentu untuk mendukung pembangunan
Indonesia.
Meskipun Indonesia itu termasuk negara agraris, namun pembangunan ekonomi saat ini bertumpu
pada industri dan jasa. Untuk itu dibutuhkan tenaga kerja terdidik lulusan perguruan tinggi yang
secara akademik diperlukan untuk menopang kegiatan ekonomi berbasis industri manufaktur,
infrastruktur dan jasa. Ilmu dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan itu adalah sains dan
keteknikan/ سة الـهند علم/‘ilmu al hindasah. Namun demikian, jumlah program studi yang dikembangkan
di perguruan tinggi Indonesia pada umumnya, termasuk di UIN Sunan Gunung Djati Bandung
ini berbalikan dengan tren dan kebutuhan industri dan jasa. Jumlah program studi sains dan
keteknikan lebih sedikit dibanding dengan bidang ilmu sosial humaniora. Masing-masing adalah
10.135 (43%) dan 13.611 (57%). Jumlah mahasiswa yang menekuni bidang sains dan keteknikan
hanya 1.593.882 (30,5%) dibanding yang menekuni bidang ilmu sosial dan humaniora 3.634.679
(69,5%). Hal ini menimbulkan inflasi sarjana ilmu sosial dan humaniora, sebaliknya defisit sarjana
sains dan keteknikan. Dampaknya sarjana ilmu sosial dan humaniora kesulitan mencari lapangan
kerja sementara sarjana sains dan keteknikan mengalami peningkatan permintaan tenaga kerja yang
tidak bisa dipenuhi oleh perguruan tinggi di Indonesia (Alhumami dalam Kompas, 7 April 2016: 7).
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B. Permasalahan
Kekurangan sarjana sains dan teknik di Indonesia sangat nyata. Dalam 10 tahun terakhir (2015-2025),
Indonesia kekurangan insinyur sekitar 15.000 per tahun. Di antara tahun 2015-2020 dan 2020-2025,
kebutuhan insinyur mencapai 90.500 orang per tahun dan 129.500 orang per tahun (The Economist
& Persatuan Insinyur Indonesia, dikutip ulang oleh Alhumami dalam Kompas, 7 April 2016). Untuk
memenuhi kebutuhan tersebut, apakah Indonesia harus mengimpor tenaga-tenaga insinyur dari luar
negeri? Tentu saja semua warga bangsa berharap itu tidak akan dan tidak boleh terjadi.
Sementara itu, ketika MEA diberlakukan, mau tidak mau Indonesia harus siap menerima kehadiran
insinyur dari negara-negara ASEAN untuk bekerja terutama di sektor infrastruktur. Oleh karena itu tidak
ada pilihan lain bagi perguruan tinggi Indonesia, kecuali melakukan percepatan dalam menghasilkan
sarjana-sarjana sains dan teknik. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik
Indonesia harus mengambil kebijakan mendasar dengan mengubah proporsi program studi dan merancang
jumlah mahasiswa antar bidang ilmu: sains keteknikan dan sosial-humaniora dalam bingkai penguatan
dan pengembangan ilmu-ilmu keagamaan Islam.
“Proyek” di atas dapat dikerjakan oleh Universitas Islam Negeri yang saat ini berjumlah 11 UIN.
UIN Sunan Gunung Djati Bandung harus secepat mungkin mengerjakannya tanpa harus menunggu
instruksi langsung dari atas. Bagaimanapun juga UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah memiliki
Fakultas Sains dan Teknologi serta fakultas lain yang berpotensi melahirkan sarjana terapan-terampil
seperti Fakultas Psikologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas
Syariah dan Hukum, serta dimungkinkan lahirnya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Bisnis Islam atau Fakultas
Ilmu Kesehatan Masyarakat Islam. Jika respons UIN Sunan Gunung Djati lebih cepat dari UIN lain, maka
posisi UIN Sunan Gunung Djati Bandung akan menjadi pelopor atau institution leader.
Perubahan proporsi program studi dan penataan kembali pengembangan bidang ilmu keagamaan
Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung harus dikerjakan secara lebih hati-hati, karena tidak boleh
memunculkan persoalan baru yaitu adanya pandangan seolah-olah ingin menganakemaskan bidang ilmu
non keagamaan Islam (yang diasosiasikan dengan sains dan teknik) kemudian menganaktirikan ilmu-ilmu
keagamaan Islam. Secara praksis, pengembangan ilmu-ilmu keagamaan Islam sangat diperlukan dalam
mendukung pembangunan nasional. Mandat akademik ilmu-ilmu keagamaan Islam adalah menganalisis,
meneliti dan mengkaji secara ilmiah masalah dan isu-isu strategis perilaku keberagamaan Islam di
Indonesia, misalnya isu terorisme, aliran sesat, toleransi antar umat beragama, serta perbaikan akhlak
masyarakat dan pemimpin bangsa agar tidak kontraproduktif dengan tujuan pembangunan nasional. Secara
akademis, tidak ada superioritas antara ilmu yang satu terhadap ilmu lainnya dan tidak ada dikotomi
antara ilmu-ilmu non keagaam Islam dengan ilmu-ilmu agama Islam. Paradigma ilmu tertentu tidak
mungkin saling menggantikan dan digantikan begitu saja oleh ilmu lainnya. Namun demikian di antara
keduanya tidak berarti tidak bisa saling menerjemahkan dan diterjemahkan. Upaya penerjemahan baru
inilah yang mungkin dapat dikerjakan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung, agar di satu sisi tidak
ketinggalan zaman dan di sisi lain tidak kehilangan jati diri.
Contoh kasus adalah ITB. Core ilmunya adalah teknologi namun melakukan beberapa penyesuaian dan
pengembangan dengan membuka program studi kebudayaan yang berada di bawah Fakultas Seni Rupa
dan Desain, padahal fakultas ini ada dalam ranah ilmu humaniora, namun sedemikian rupa diolahnya
hingga ciri keteknikannya tetap ada. UPI, core ilmunya adalah pedagogi namun melakukan perluasan
mandat dengan membuka fakultas dan program studi ilmu murni seperti Fisika, Kimia bahkan Pendidikan
Ilmu Agama Islam yang secara administratif keilmuan sebetulnya merupakan “kewenangan” UIN Sunan
Gunung Djati Bandung.
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UIN Sunan Gunung Djati Bandung pun bisa melakukan hal yang sama bahkan lebih dari itu dapat
memproduksi ilmu-ilmu baru yang bernafaskan Islam baik dalam bidang ilmu pengetahuan alam, teknik
maupun sosial dan humaniora tanpa kehilangan ciri keislamannya. Di bawah spirit keilmuan wahyu
memandu ilmu, UIN Sunan Gunung Djati Bandung harus berani menatap ke depan bahwa ilmu-ilmu
kealaman dan keteknikan dapat dibingkai/dipayungi oleh ilmu-ilmu agama Islam tanpa harus kehilangan
karakter epistemologis keteknikannya. Pembingkaian dan pemayungan Ilmu-ilmu teknik oleh ilmu-ilmu
agama Islam tidak berhenti sebatas menempelkan ayat-ayat suci al qur’an dan hadis tertentu ke dalamnya,
tetapi harus melakukan rancang bangun keilmuan dan rekayasa teknologi secara khusus yang didasarkan
pada kebutuhan pengguna teknologi yakni masyarakat muslim Indonesia yang plural, moderat dan umat
Islam di seluruh dunia yang berhadapan langsung dengan peradaban global.
Untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang program pemanfaatannya
didahului oleh rancang bangun keilmuan serta perekayasaan teknologi itulah, UIN Sunan Gunung Djati
Bandung membentuk Konsorsium Keilmuan yang visinya adalah mengembangkan dan memanfaatkan
ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang berbasis Wahyu Memandu Ilmu (KK-WMI). Dalam rangka
merealisasikan seluruh program dan kegiatannya, maka disusun Masterplan KK-WMI, agar semua pihak
turut berkontribusi positif dalam membangun visi dan misi yang jauh ke depan serta bertanggung jawab
dalam merealisasikan semua program kerja dan kegiatan yang dirumuskan. Dalam konteks organisasi dan
tata kelola akademik, dokumen masterplan ini menjadi peta jalan bagi tenaga pendidik dan kependidikan
serta mahasiswa dalam meraih apa yang dicita-citakan bersama oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

C. Tujuan Penyusunan Masterplan
Tujuan umum penyusunan dokumen masterplan (rencana induk) Konsorsium Keilmuan Wahyu Memandu
Ilmu (KK-WMI) adalah menyediakan data dan informasi tentang kegiatan pengembangan, rancang bangun
ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang berbasis pada spirit keilmuan wahyu memandu ilmu. Dari situ
tergambarkan perkembangan terbaru Ilmu-Ilmu Agama Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan
sejumlah ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang didasarkan pada tradisi dan spirit keilmuan Islam
klasik, modern dan posmodern. Masterplan ini pun merupakan pedoman yang terarah dan terstruktur
dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan dan program guna mendukung pengembangan KK-WMI
sebagai salah satu Pusat Unggulan Iptek (center of excellence) di ASEAN tahun 2025 di mana UIN Sunan
Gunung Djati Bandung-Indonesia sebagai pelopor dan pemimpinnya. Sedangkan secara khusus tujuan
pengembangan masterplan KK-WMI adalah:
1.

Menyusun rencana strategis pelaksanaan program dan jenis kegiatan dalam upaya pengembangan
KK-WMI sebagai Pusat Unggulan Iptek di ASEAN tahun 2025 dengan mempertimbangkan kondisi
lingkungan internal dan eksternal konsorsium, kampus, negara dan dunia secara global.

2.

Memberikan arahan yang jelas tentang ruang lingkup dan tahapan pelaksanaan kegiatan pada masingmasing program dalam pengembangan KK-WMI.

3.

Menyediakan data dan informasi tentang sasaran yang hendak dicapai berdasarkan indikator
keberhasilan dan target output yang hendak dicapai dalam pengembangan KK-WMI.

D. Sasaran Penyusunan Masterplan
Sasaran utama yang ingin dicapai dalam pengembangan masterplan adalah berkembangnya Konsorsium
KeilmuanWahyu Memandu Ilmu (KK-WMI) sebagai salah satu pusat unggulan Iptek (center of excellence)
di ASEAN pada tahun 2025 yang memiliki reputasi sebagai pelopor dalam pengembangan, penelitian dan
pemanfaatan Ilmu pengetahuan, Seni dan Teknologi berbasis spirit keilmuan Wahyu Memandu Ilmu di
mana UIN Sunan Gunung Djati Bandung-Indonesia sebagai pelopor dan pemimpinnya, dengan rincian
sasaran sebagai berikut:
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1.

Berkembangnya kapasitas KK-WMI sebagai lembaga pengembang dan pengamal hasil-hasil riset
yang menunjang lahirnya inovasi dan kreatifitas dari para ulama, ilmuwan, peneliti dan perekayasa
teknologi berbasis wahyu memandu ilmu.

2.

Berkembangnya kapasitas SDM KK-WMI sebagai ulama, ilmuwan, peneliti dan perekayasa teknologi
dengan reputasi internasional dan mampu menjadi pelopor dalam pengembangan ilmu, penelitian
dan perekayasaan teknologi berbasis wahyu memandu ilmu.

3.

Berkembangnya kegiatan riset dan pengembangan keilmuan yang tergabung dalam lingkup KK-WMI
yang sesuai dan selaras dengan kebutuhan pengguna (demand push) serta efisien dan efektif dalam
mendukung program peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi nasional.

4.

Berkembangnya jaringan kerjasama baik antar peneliti/perekayasa maupun kolaborator di dalam
lembaga KK-WMI maupun dengan berbagai pihak terutama lembaga litbang pada tingkat nasional
maupun internasional.

5.

Meningkatnya daya guna hasil-hasil penelitian dan pengembangan KK-WMI baik dalam pengembangan
ilmu pengetahuan itu sendiri maupun dalam kerjasama kemitraan penerapan hasil-hasil penelitian
dengan pihak pengguna.

E. Ruang Lingkup Ipteksba-WMI
“Wahyu memandu ilmu” (WMI) adalah 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” dst.; “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” dst. Oleh karena itu dalam memaknai WMI tidak
boleh “log” tetapi harus “lincah” lentur dan fleksibel sehingga ada ruang perluasan dan pendalaman
makna (Soewardi, 2008:16).
Secara historis WMI merupakan spirit keilmuan Islam yang digali dari tradisi keilmuan masa kejayaan
Islam Abad ke VII hingga ke XIII M yang bersifat non dikotomis 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 umat Islam yang bisa
menjanjikan perbaikan dan pencerahan.
Secara sederhana, spirit keilmuan Islam WMI dibagi ke dalam tiga wilayah utama yaitu:
a.

Kegiatan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi sebagai sarana
untuk mencari, menemukan dan memaknai nilai-nilai ilahiyah. Allah swt menggambarkan Diri-Nya
di alam semesta melalui sains dan oleh karena itu sedemikian rupa sains harus menemukan bahwa
dirinya digambar oleh Allah swt (Sains Tauhidullah). Wilayah ini berada dalam koridor ontologismetafisis. Pendeknya, para ulama dituntut untuk berbicara tentang hubungan Allah swt sebagai Sang
Pencipta dengan dunia tetapi bukan dengan cara-cara seperti yang dikerjakan pada Abad Pertengahan
Barat atau zaman Saintisme-Modern-Abad 19, melainkan dengan cara-cara yang non dikotomis dan
ensiklopedis seperti yang telah dikerjakan oleh para ilmuwan muslim pada masa klasik (Abad ke
7-13 M) dan dideskrispsikan dalam cakrawala keluasan (vastness), kesatuan (unity) dan kecerahan
(lightness) alam semesta yang berosilasi (the oscillating universe) oleh sains postmodern.
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b.

Kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang secara epistemologis dipayungi
oleh ilmu-ilmu agama Islam (Islamic Studies) yang dibangun di atas sepuluh pilar (mabādi’ al ‘asyr) dan
epistemologi Islam klasik (Abad 7-13) untuk melahirkan khasanah ilmu pengetahuan atau disiplin
ilmu baru yang karakter objek formal dan materialnya (context of justification) juga relatif baru. Inilah
pendekatan ilmu berdasarkan sejarah ilmu, yang berperan besar dalam mendorong berkembangnya
ilmu-ilmu baru yang lebih berkemajuan.

c.

Kegiatan pemanfaatan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan
para ilmuwan dan komunitasnya yang dibingkai oleh akhlak al karīmah sehingga temuannya (context of
discovery) menjadi rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘ālamīn). Pemanfaatan komunitas berbasis
riset dapat mempercepat proses literasi sains kepada umat Islam Indonesia dan dunia.

Gambar 1. Ruang Lingkup Ipteks Berbasis-WMI

Berdasarkan ruang lingkup ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis wahyu memandu ilmu
maka fokus kegiatan KK-WMI adalah:
a.

memetakan bidang –bidang ilmu yang relevan dengan spirit keilmuan wahyu memandu ilmu kemudian
mengembangannya menjadi sejumlah disiplin ilmu baru yang bersifat multidisipliner untuk tujuan
penginventarisasian keahlian, spesifikasi dan superspesifikasi ilmu-ilmu agama Islam di masa depan

b.

mengoptimalkan peran guru besar sebagai pengembang ilmu, penyebar gagasan dan pengkader calon
guru besar baru yang akan meneruskan atau mengembangkan keahliannya;

c.

merancang untuk mendirikan sejumlah fakultas/Jurusan/program studi/ konsentrasi baru yang
secara kelembagaan mendukung pengembangan Ilmu dan keahlian yang didasarkan pada spirit
wahyu memandu ilmu;

d.

mencari, mengoleksi, menggali, mengkaji dan meneliti ulang serta merekayasa ulang karya-karya
sains dan teknologi Islam klasik melalui pusat penelitian dengan melibatkan perpustakaan dan
laboratorium terpadu dan berkolaborasi dengan peneliti dan lembaga penelitian di dalam dan luar
negeri;

e.

menjalin kerja sama dengan pemerintah, institusi terkait dan universitas lain baik di dalam maupun
di luar negeri dalam mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang
berbasis spirit keilmuan wahyu memandu ilmu;
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f.

mengembangkan lembaga KK-WMI sebagai pusat unggulan penelitian dan akademik yang terkemuka
di ASEAN pada tahun 2025 yang berpusat di UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

g.

turut aktif dalam mendesain kebijakan dan regulasi lokal dan nasional yang memuat aturan main
termasuk kewajiban pihak-pihak terkait dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan,
seni dan teknologi berbasis wahyu memandu ilmu;

h.

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.
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Bab 2
ANALISIS KONSEPTUAL WAHYU
MEMANDU ILMU

A. Umum
Pada tahun 1970-an Syed Muhammad Naquib Al-Attas menggulirkan konsep “Islamisasi Pengetahuan”
(Islamization of knowledge). Gagasan Islamisasi Pengetahuan itu kemudian berkembang menjadi
“semacam gerakan” setelah dibahas dalam Muktamar Pendidikan Islam Sedunia I, di Mekkah pada Bulan
April tahun 1977. Dalam makalahnya yang berjudul Preliminary Thoughts on the Nature of Knowledge
and the Definition and the Aims of Education, Al-Attas menyatakan bahwa “tantangan terbesar umat
Islam dalam pengetahuan untuk zaman ini, bukan kebodohan, tetapi penderitaan umat Islam yang
diakibatkan oleh sistem pendidikan Islam yang telah dicetak dan disebarluaskan dalam sebuah karikatur
Barat (al-Faruqi, 1984).
Sesudah muktamar pertama, pada tahun 1982 di Universitas Islam Internasional Islamabad Pakistan,
gagasan Islamisasi ilmu di bahas kembali. Isma’il al Faruqi dalam kesempatan tersebut menyampaikan
makalah yang berjudul “Islamization of knowledge: Problems, Principles and Prospective”. Dalam makalah
tersebut dibahas tentang peluang Islamisasi terhadap ilmu humaniora, sosial dan kealaman oleh sejumlah
ilmu-ilmu keislaman seperti ilmu fiqih, kalam dan tasawuf. Tahun 1984, seminar serupa diselenggarakan
kembali di Malaysia dan tahun 1987 di Sudan.
Tidak semua cendekiawan Muslim setuju dengan Islamisasi Ilmu. Mohammed Arkoun dan
Fazlur Rahman menganggap bahwa “proyek” ini akan terjebak pada subjektivisme ideologis yang bisa
menghabiskan banyak energi secara percuma. Lebih baik berupaya mencipta pemikir-pemikir besar yang
konstruktif. Ziauddin Sardar mengatakan bahwa jika alasan yang sebenarnya dari Islamisasi Ilmu itu
karena ilmu-ilmu Barat bebas nilai, ini akan menimbulkan kontradiksi yang tidak akan pernah berakhir,
karena ilmu dan teknologi Barat diakhir abad (moder) 20 sudah tidak bebas nilai lagi. Mereka mulai
melakukan otokritik dengan sudut pandang baru zaman ini yaitu postmodernisme.
Hal yang paling mengejutkan dari zaman postmodernisme adalah kembalinya masalah Allah (“the
reasking of the God-question”) dalam orbit penelitian empiris tentang alam semesta. Konstanta-konstanta
kosmos yang ditemukan fisika modern dipersatukan satu sama lain secara luar biasa ke suatu arah yang
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berlawanan dengan semua probabilitas matematik. Tampaklah semua terjadi serba teratur, detil, dan
harmoni. Andai kekuatan gravitasi kosmos sedikit lebih besar atau lebih kecil dari yang selama ini terjadi,
maka seluruh alam semesta itu steril dan kehidupan tak mungkin ada. Jadi alam semesta ada, “from
design”. Kehidupan ini dijadikan. Fisikawan Paul Davies berkata bahwa sains masa kini mencapai suatu
derajat di mana masalah-masalah yang bersifat religius secara formal dapat ditangkap dengan serius.
Tapi tidak secara self evidence eksistensi Allah langsung dapat dibuktikan oleh sains, dan tidak semua
ilmuwan harus setuju bahwa alam semesta dijadikan secara terencana. Tetapi yang sangat berarti adalah
“reemerging of the God question as an intelligible question within the context of the study of nature” (Leahy, 1997: 6).
Mungkin argumen diataslah yang menyadarkan Sardar, daripada bersusah payah “mengislamkan
ilmu” yang sudah kuat dan mengakar dalam kehidupan sosial dan budaya Barat, lebih baik para ilmuwan
muslim berjuang membangun paradigma epistemologisnya sendiri yang baru dan harus berdialog dengan
yang lama yang pernah dialami dan dikerjakan bersama dalam kehidupan sosial dan budayanya sendiri,
yaitu tradisi sains pada zaman klasik Islam/750-1200 M (Islamic scientific tradition). Epistemologi tradisi
sains Islam klasik itu intinya “tidak dikotomik dan sangat aplikatif”(Ahmad, diedit oleh Usa, 1991: 117).
Di Indonesia, keinginan untuk membangun kembali epistemologi Islam yang non dikotomik itu
direspons cepat oleh para tokoh intelektual perguruan tinggi keagamaan Islam seperti Harun Nasution,
Malik Fajar, Ahmad Syafii Maarif, Azyumardi Azra, Amin Abdullah, Imam Suprayogo dan Nanat Fatah
Natsir. Pada tahun 1995-an mereka gencar mewacanakan pentingnya bangsa Indonesia memiliki perguruan
tinggi Islam model baru. Pada tahun 2000-an mereka sepakat untuk membuat universitas Islam model baru
dengan mengubah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) dengan
berlandaskan paradigma keilmuan non dikotomis. Pada tahun 2002, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
berubah menjadi UIN. Tahun 2004, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan STAIN/UIIS Malang menyusul
berubah menjadi UIN. Pada tahun 2005 IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pun berubah menjadi UIN.

B. Spirit Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu
Pendidikan Barat abad 19 cenderung memisahkan dan menganaktirikan penyelenggaraan program
pendidikan tinggi bidang ilmu agama dari program pendidikan tingggi bidang ilmu umum. Sejumlah
universitas ternama di Eropa dan Amerika, hanya membuka satu fakultas kecil yang secara khusus
menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu agama. Hal yang sama dilakukan pula di Indonesia.
Sejumlah universitas swasta yang berlabelkan Islam, hanya membuka satu fakultas kecil ilmu agama
Islam. Tertanamlah pemahaman bahwa ilmu umum itu lebih baik dari ilmu agama. Sementara umat Islam
berkeyakinan sebaliknya bahwa ilmu agama itu lebih utama dibanding dengan ilmu umum. Mempelajari
ilmu agama fardu ‘ain sedangkan mempelajari ilmu umum fardu kifayah. Dalam urusan keyakinan,
umat Islam memang lebih meninggikan ilmu agama dibanding dengan ilmu umum tetapi dalam urusan
keseharian umat Islam pun merasa bahwa ilmu umum lebih penting daripada ilmu agama, sebab dengan
menguasai ilmu umum, peluang untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak lebih besar
dibanding dengan hanya menguasai ilmu agama.
Terlepas dari persoalan di atas, keyakinan bahwa ilmu agama itu lebih mulia dari ilmu umum atau
sebaliknya ilmu umum itu lebih prospektif daripada ilmu agama, merupakan pandangan keilmuan yang
dikotomis. Perubahan status IAIN menjadi UIN itu pada dasarnya ingin menghapuskan pandangan
keilmuan umat Islam yang dikotomis tersebut dan menggantinya dengan yang non dikotomis. Dengan
status barunya sebagai universitas maka mereka bisa membuka dan menyelenggarakan program pendidikan
tinggi ilmu-ilmu umum di samping program pendidikan tinggi ilmu-ilmu agama Islam. Namun demikian
gaya UIN berbeda dengan universitas Islam lain yang sama-sama berlabelkan Islam. Fakultas-fakultas
keagamaan Islam dibiarkan tetap berkembang dan tidak disatukan menjadi satu fakultas kecil. Bahkan
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fakultas-fakultas tersebut disisipi dengan sejumlah program pendidikan tinggi ilmu umum, sehingga
nama fakultas pun berubah. Contoh Fakultas Dakwah berubah menjadi Fakultas Ilmu Dakwah dan
Komunikasi. Fakultas Tarbiyah berubah menjadi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan Fakultas Syariah
berubah menjadi Fakultas Syariah dan Hukum.
Ada beberapa varian pandangan keilmuan non dikotomis yang dimiliki oleh sejumlah UIN di
Indonesia, diantaranya “integrasi keilmuan”; “interkoneksi keilmuan”; “Pohon Ilmu” dan “Wahyu
Memandu Ilmu”. Konsep “Integrasi Keilmuan” dianut oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Kusmana
ed., 2006). Konsep tersebut merupakan negasi langsung dari paradigma keilmuan dikotomis yang telah
memisahkan ilmu agama dan ilmu umum. Karena sebelumnya terpisah maka ilmu agama dan ilmu umum
harus disatukan atau diintegrasikan kembali. Pandangan integrasi keilmuan lebih bersifat ontologis
daripada epistemologis dan aksiologis.
Konsep “Interkoneksi Keilmuan” dianut oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mereka tidak
sepenuhnya sependapat bahwa ilmu itu harus disatukan atau diintegrasikan. Sebab dalam tataran
epistemologis semua ilmu memiliki metode dan sudut pandang yang berbeda-beda. Dengan perbedaan
itulah ilmu dapat berkembang, bercabang dan beranting. Jika disatukan begitu saja, maka ilmu tidak
akan berkembang secara lebih spesifik dan bervariasi. Oleh karena itu hal yang mungkin dapat dilakukan
oleh ilmu dan ilmuwan hanya mencoba untuk “saling menyapa”, “bersentuhan” dan “bersinggungan”
antara yang satu dengan lainnya. Proses “saling bersilaturrahim” inilah yang disebut dengan interkoneksi
keilmuan. Pandangan interkoneksi keilmuan lebih bersifat epistemologis daripada ontologis dan aksiologis.
Konsep “Pohon Ilmu” dianut oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang, 2009). Konsep
ini lebih bersifat strukturalis daripada filosofis. Pohon yang rindang akan tetap berdiri tegak jika memiliki
akar yang kokoh dan kuat serta menghujam tajam ke bumi. Pohon yang rindang akan melahirkan cabang,
ranting yang banyak serta buah yang segar dan sehat. Penguasaan ilmu-ilmu bahasa dan ilmu dasar
(filsafat dan ilmu alamiah/sosial dasar) menjadi akar atau fondasi. Batangnya adalah al-Qur’an dan alHadis ditambah dengan ilmu agama Islam lainnya. Dari batang muncul dahan dan ranting yaitu pelbagai
disiplin ilmu modern. Dari dahan dan ranting keluarlah buah yaitu ilmu, iman, amal saleh dan akhlak
al karimah.
Konsep “Wahyu Memandu Ilmu” dianut oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Natsir, 2008).
Kemunculannya terjadi melalui proses perdebatan intelektual yang berlangsung kurang lebih selama
enam tahun yaitu sejak tahun 2002-an hingga tahun 2008-an, dengan melibatkan beberapa guru besar
dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Ahmad Tafsir, Nanat Fatah Natsir, dan Juhaya S Praja) dan dari
Universitas Padjajaran Bandung (Herman Soewardi).
Herman Soewardi (Guru Besar Sosiologi dan Filsafat Ilmu dari UNPAD) mengajukan sebuah tesis
bahwa kebudayaan Barat itu “keblinger”, “serakah”, “porno”, “tak mengenal belas kasihan” dan “tidak
bermoral”. Oleh karena itu bagaimana mungkin ilmu Barat yang ke luar dari rahim kebudayaan Barat yang
tidak bermoral itu dapat dikatakan “netral”. Pastinya, ia “tidak bermoral” juga. Sebaliknya, kebudayaan
Islam yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW pada abad ke VII M itu normatif dan bermoral
serta dilandasi oleh iman dan taqwa. Oleh karenanya kebudayaan Islam itu kecuali bermoral juga
bertuhan. Sementara, kebudayaan Barat itu kecuali tidak bermoral juga menyudutkan Tuhan ke tempat
yang sangat tidak berarti dalam kehidupan manusia di dunia ini bahkan banyak dari mereka yang ateis.
Selain itu, rasionalitas Barat pun “picisan” atau “kuda delman” sehingga melahirkan paham “saintisme”
yang memutlakan kebenaran sains di atas kebenaran agama. Herman Soewardi kemudian menyimpulkan
bahwa untuk “melawan Barat” perlu diciptakan suatu epistemologi sains baru yang dilandaskan pada
ketentuan normatif Allah, atau prinsip-prinsip dari nash-nash al-Qur’an maupun As-Sunnah. Epistemologi
yang demikian itu, kita sebut naqliah yang memandu aqliyah (Soewardi, 2004).
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Konsep “naqliyah memandu aqliyah” sangat filosofis karena memuat unsur-unsur ontologis,
epistemologis dan aksiologis secara lengkap namun dalam beberapa hal terlalu normatif sehingga
cenderung ideologis. Kecenderungan ideologis inilah yang kemudian coba “dikritisi” dan “dibersihkan”
oleh Ahmad Tafsir, Nanat Fatah Natsir dan Juhaya S Praja. Ahmad Tafsir kemudian menurunkan “naqliyah
memandu aqliyah” menjadi “’ulum al Dīn memandu ‘ulum al Dunyā”. Juhaya S Praja merumuskan ilmu yang
berketuhanan itu dalam konsep “Sains Tauhidullah”. Nanat Fatah Natsir menerjemahkan kebudayaan
Islam yang dirujuk oleh Soewardi, secara historis kecuali merujuk pada masa Rasul dan Sahabat juga
merujuk pada kebudayaan Islam klasik (abad 8-12 M), sedangkan kebudayaan Barat yang dimaksud adalah
kebudayaan modern (abad 16-19 M). Jadilah konsep “naqliyah memandu aqliyah” itu lebih bernuansa
historis-teologis dan filosofis.
Pada tahun 2005-an, Nanat Fatah Natsir merumuskan ulang konsep naqliyah dan aqliyah dengan
menyandarkan kepada Sang Pemilik Wahyu yaitu Allah swt. Wujud dari wahyu tersebut bisa bersifat
quraniyyah (kitab suci al qur’an) dan/atau kauniyyah (alam semesta). Sejak saat itu, Nanat Fatah Natsir
dalam pelbagai pidatonya sebagai rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung lebih sering menyebut “Wahyu
Memandu Ilmu” daripada menyebut naqliyah memandu aqliyah. Mungkin agar mudah dipahami dan
diingat oleh orang awam. Hal ini cukup terbukti, karena pada tahun 2008-an, konsep “Wahyu Memandu
Ilmu” benar-benar menjadi jargon UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Bahwa kemudian masih ada ada
kalangan yang menentang dan memperdebatkannya, hal itu merupakan sesuatu yang wajar sebagai bagian
dari dialektika kebebasan akademik.
Orang-orang yang mengetahui dialektika ilmu-ilmu Barat dan Islam namun kurang memahami proses
lahirnya konsep “Wahyu Memandu Ilmu” akan mudah menyangka bahwa orang yang setuju dengannya
telah terjebak pada konkordisme (ayatisasi ilmu) dan simplisisme (terlalu menyederhanakan persoalan)
karena dalam sangkaan mereka dalil-dalil naqli (ilmu-ilmu agama Islam) dapat secara bebas menghakimi
dalil-dalil aqli (ilmu-ilmu non agama Islam). Bagaimana mungkin dalil naqli yang dalam beberapa proses
penyusunan mushaf dan penafsirannya masih memerlukan peran akal, harus selalu lebih superior
dibanding dengan dalil aqli yang sama-sama bersumber dari Allah swt? Bukankah ini mirip tautologis
yang tidak akan pernah menemukan ujung-pangkalnya? Bagaimana mungkin “wahyu” yang “abstrak”,
“ghaib” dan “absolut” itu dapat menjadi pemandu bagi ilmu yang kongkret dan empiris? Bukankah ini
juga akan membawa kepada kontradiksi-kontradiksi yang sama sekali tidak masuk akal?
Untuk menjawab kegelisahan di atas, Nanat Fatah Natsir bersama dengan Darun Setiady membuat
suatu metafora untuk menjelaskan Wahyu Memandu Ilmu. Metafora tersebut dilambangkan dengan roda,
sehingga dikenal dengan metafora roda Wahyu Memandu Ilmu. Dengan metafora tersebut, UIN Sunan
Gunung Djati Bandung telah berhasil meletakkan dasar-dasar wacana “Islamisasi Ilmu” (1970-1995an) dan pencarian paradigma baru keilmuan Islam yang non dikotomis (1996-2000-an) ke dalam “spirit
of science (scientific) Wahyu Memandu Ilmu” (Konsorsium Bidang Ilmu, 2006: v dan 2008: 12). Namun
demikian perlu penjelasan dan pendekatan lebih lanjut agar spirit keilmuan Wahyu Memandu Ilmu itu
ajeg dan konsisten serta memiliki perbedaan yang mendasar dengan konsep “integrasi”, “interkoneksi”,
“pohon ilmu” dan lain-lain yang sejalan dengan paradigma keilmuan non dikotomis.

C. Metafora Roda
Spirit keilmuan Wahyu Memandu Ilmu dapat dijelaskan secara metaforis melalui lambang roda. Pada
sepeda motor, roda berfungsi untuk menopang berat motor dan pengendara dan menyalurkan daya
dorong, pengereman serta daya stir pada jalan. Di saat yang sama, roda juga menyerap tekanan atau
kejutan dari permukaan jalan. Untuk itu roda harus kuat, rigid (kaku) dan ringan. Roda adalah bagian
kendaraan yang paling vital, setidaknya untuk zaman sekarang. Suatu kendaraan dapat dikatakan utuh
sebagai kendaraan, ketika kendaraan tersebut memiliki komponen roda. Walaupun suatu saat kelak, boleh
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jadi kendaraan tidak lagi memakai roda, karena telah ditemukan alternatif lain pengganti roda seiring
perkembangan teknologi yang lebih canggih di dunia ini. Namun demikian tetap saja secara metaforis,
roda dan bagian-bagiannya merupakan hal yang penting sebagai penggerak kehidupan.
Secara umum ada tiga bagian roda pada sepeda motor yaitu bagian hub roda (wheel hub), pelek/
pelak roda (wheel rim/velg) dan ban (tire). Pada hub roda terpasang bantalan peluru (bearing), sepatu rem,
tromol dan komponen bantu lainnya. Orang Sunda menyebut bagian ini adalah “as” (poros). Hub dan
pelek dihubungkan oleh jari-jari/jeruji (spokes) dan bagian terluar dari roda adalah ban (tire). Ban depan
pada sepeda motor berfungsi sebagai pengendali kemudi agar aman dan ban belakang berfungsi sebagai
penyalur tenaga mesin agar kendaraan melaju dengan maksimal.
Dalam spirit keilmuan Wahyu Memandu Ilmu, hub roda atau as atau poros melambangkan pusat
(center) aqidah, syariat dan akhlak atau moral yang terangkum dalam ayat-ayat quraniyyah dan kauniyyah
sebagai wahyu dan semuanya bersumber dari Allah swt. Pelek roda yang terhubung dengan hub atau
poros atau as oleh jeruji, melambangkan rumpun atau bidang atau disiplin ilmu yang berkembang terus
hingga saat ini. Ban luar yang di dalamnya terdapat “iman” melambangkan “pengendali”, sementara
“ilmu” sebagai “penyalur” tenaga atau energi sangat berguna untuk membangun kehidupan yang lebih
baik yakni dengan “amal shaleh”.

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
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) yakni efek semu yang ditimbulkannya yang menjauhi
pusat putaran.

BUKU 3

265

Tabel 1. Relasi Metaforis Spirit Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu
BENTUK DASAR

VARIASI PROSES
1

Wahyu mengendalikan
Ilmuwan
Ilmuwan dikendalikan wahyu

2

A
3

Wahyu menyalurkan Ilmu
Ilmu disalurkan wahyu
Wahyu menopang akal, indera
dan intuisi ilmuwan
Akal, indera dan intuisi
ilmuwan ditopang wahyu

B

4

Wahyu menyerap & meredam
tekanan (godaan) dunia
Tekanan (Godaan) dunia
diserap & diredam oleh wahyu

PERLUASAN MAKNA
(Wahyu) Iman dan akhlak yang
membingkai perilaku seharihari Ilmuwan
(Wahyu) ayat-ayat Quraniyyah
dan Kauniyyah menginspirasi
ilmu
Allah sebagai sumber Wahyu
menciptakan akal, indera
& intuisi dan sebaliknya
akal,indera & intuisi diciptakan
Allah
(Wahyu) Iman & akhlak
meredam dan mencegah
godaan dunia sehingga
ilmuwan senantiasa beramal
shaleh dan temuannya (context
of discovery) bermanfaat untuk
kehidupan

Bentuk dasar “relasi” spirit keilmuan Wahyu Memandu Ilmu (WMI) adalah “memandu” yang
beranalogi dengan gaya sentrifugal dan sentripetal dalam metafora roda. Relasi “memandu” sebanding
dengan gaya sentrifugal sebagai efek semu yang ditimbulkan oleh poros atau hub atau as sebagai pusat
putaran, yang sifat “gerak”-nya menjauhi pusat putaran. Jadi, pelaku utamanya adalah poros atau hub
atau as yaitu “wahyu” sebagai pusat putaran (bentuk dasar “A”). Sedangkan relasi “dipandu” sebanding
dengan gaya sentripetal yaitu efek gerak melingkar yang menuju pusat putaran. Berarti, tujuan dari efek
gerak melingkar pun adalah poros atau hub atau as sebagai pusat putaran yaitu “wahyu” atau “Sang Pemilik
Wahyu” atau “Allah swt”, bukan ilmu atau “ban”. Berarti, gaya sentripetal memiliki “efek terbalik” atau
“berlawanan arah”. Dengan demikian efek terbalik dari kalimat aktif “Wahyu Memandu Ilmu” adalah
berubah menjadi kalimat pasif “ilmu dipandu wahyu” (bentuk dasar “B”). Selanjutnya, variasi proses dari
bentuk dasar ungkapan “wahyu memandu ilmu” melahirkan sejumlah perluasan makna. Dalam rangka
memahami sejumlah perluasan makna tersebut, diperlukan pendekatan lain untuk mengupasnya, salah
satunya melalui filsafat.

D. Filsafat Wahyu Memandu Ilmu
Secara tradisional, sistematika filsafat itu terklasifikasi ke dalam tiga bagian besar yaitu ontologi,
epistemologi dan aksiologi. Maka, secara sistematis- filosofis, “isi” atau “volume” yang terkandung
dalam “wahyu memandu ilmu” itu terbagi ke dalam tiga wilayah besar yakni wilayah: 1) ontologi; 2)
epistemologi dan 3) aksiologi “Wahyu Memandu Ilmu”. Bagian dari “wahyu memandu ilmu” yang masuk
ke dalam wilayah ontologi adalah “wahyu” yang berasal dari Allah swt. yang terletak pada poros, hub
atau as roda. Bagian yang masuk ke dalam wilayah epistemologi adalah “ilmu-ilmu” yang terletak di
antara jeruji roda. Sedangkan bagian yang masuk ke dalam wilayah aksiologi adalah “amal shaleh” yang
terletak di dalam “ban”. Wilayah-wilayah tersebut memiliki “ukuran” atau dimensinya sendiri-sendiri,
yaitu dimensi atributif, normatif dan substantif.
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Gambar 2. Sistematika Filsafat Wahyu Memandu Ilmu

Di samping memiliki sistematika khusus, filsafat juga memiliki pendekatan yang khas yaitu “kritis”,
“reflektif” dan “radikal”. Dengan begitu, setiap konsep yaitu “wahyu”, “memandu” dan “ilmu” dapat
ditelaah secara kritis, reflektif dan radikal, sehingga konsep-konsep tersebut dapat bermakna mendalam
dan meluas sesuai dengan karakternya masing-masing.
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 fisik. Sebaliknya, jika “wahyu” yang dimaksud adalah Firman
Allah swt yang berada di Lauh 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). Citra
Allah sebagai Yang Satu atau Esa dipelajari dalam ilmu (sains) tauhid (kalam). Oleh karena itu, 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 dan al Hadis
secara historis tersistematisasi dalam ilmu-ilmu agama Islam (Islamic Studies/Sciences), sedangkan wahyu/
ayat-ayat yang berupa di alam semesta terangkum dalam ilmu-ilmu non agama 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-ilmu
non islamic studies dan sebaliknya ilmu-ilmu non Islamic Studies dipayungi oleh Islamic studies.
Secara aksiologis, hasil dari sains tauhidullah itu, ilmuwan menjadi ber-iman, sedangkan hasil 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 akhlak al karimah. Dengan
demikian, makna aksiologi wahyu memandu ilmu itu adalah, “akhlak al karimah membingkai perilaku
ilmuwan”.
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Gambar 3. Perluasan Makna Filosofis Wahyu Memandu Ilmu

E. Model-Model Paradigmatis Lain
1. Piramida Wahyu Memandu Ilmu
Model paradigmatis piramida yang dapat digunakan untuk menjelaskan spirit keilmuan wahyu memandu
ilmu bisa piramida jumlah, energi dan biomassa. Piramida jumlah menunjukkan jumlah setiap organisme
di tingkat trofik yang berbeda (tingkat makan yaitu, produsen, konsumen dan pengurai) dalam jaring
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. Sedangkan piramida terbalik adalah piramida yang menggambarkan massa gabungan dari produsenprodusennya 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 bisa berbanding terbalik dengan perilaku ilmuwan dalam tingkat wilayah
berbeda berdasarkan dimensi yang berbeda pula.

Gambar 4. Model Paradigmatis Piramida WMI
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2. Teori Bandul Pendulum Dalam Wahyu Memandu Ilmu
Teori bandul pendulum dalam wahyu memandu ilmu 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.

Gambar 5. Rumpun Ilmu

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 dll) sebagai pelengkap; ITB (Institut Teknologi Bandung), corekeilmuannya adalah teknologi (rumpun ilmu terapan) sementara ilmu-ilmu lain sebagai penyeimbang
seperti Seni Rupa 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 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”.

BUKU 3

269

Gambar 6. Teori Pendulum

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 non agama Islam) akan terjadi berulang secara periodik, dengan kata
lain beban pada ayunan di atas melakukan gerak harmonik sederhana dibawah kendali (payung) titik
pendulum (ilmu-ilmu agama Islam). Dengan mengambil ilmu agama sebagai titik poros ayunan maka
diperoleh “paradigma” pengembangan ilmu-ilmu berbasis wahyu memandu ilmu yaitu:

Gambar 7. Paradigma Pengembangan Ilmu-ilmu Berbasis WMI

Dari “paradigma” 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 penjelasan lebih lanjut agar konsisten
dalam kaidah spirit keilmuan wahyu memandu ilmu. Sementara itu, ada juga kajian yang relatif baru
misalnya sains Islam dan Psikologi Islam yang sesungguhnya berpotensi menjadi bidang ilmu baru, tentu
setelah melalui “rekayasa epistemologi” wahyu memandu ilmu.
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F. Pembidangan Ilmu, Spesifikasi dan Kajian
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 7-12 M; sambil
dilakukan uji ulang secara ilmiah berdasarkan temuan-temuan ilmiah kontemporer; metode yang
digunakan adalah ilmiah).
Tabel 2. Proses Rekayasa Epistemologi Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu
Rekayasa Epistemologi WMI

Bidang Ilmu Baru

Spesialisasi/Spesifikisasi
Hukum Pranata Islam

Hukum Islam

Hukum Pidana Islam
Hukum Keluarga Islami
Studi Masyarakat Islam

• Ilmu Qurdis
• Ilmu Akidah-Akhlak
• Ilmu Fiqih

Ilmu Sosial
& Politik Islam

Sosio-ekonomi Islam
Komunikasi Islam
Politik Islam

Filsafat Islam

Sains Tauhidullah
Tasawuf Psikoterapi

• IPA
• IPS
• IPB

Psikologi Islam

Psikologi Pendidikan Islam
Psikologi Klinis Islami
Pendidikan Matematika Islam

Ilmu Pendidikan Islam

Manajemen Pendidikan Islam
Kurikulum Pendidikan Islam
Sosiologi Pendidikan Islam

Islamic
Sciences

Ekonomi Syariah/Islam

Non Islamic
Sciences

Manajemen Islami
Administrasi Islami
Kimia Islam/Alchemy

Sains Islam

Theo-Technology
Ilmu Hayat/Biologi Islam

Kebudayaan Islam

Linguistik Islam
Sastra Arab/Islam

Dari tabel 2 di atas diperoleh sejumlah bidang ilmu yang berbasis pada spirit keilmuan Wahyu
Memandu Ilmu beserta dengan spesifikasinya.
Tabel 3. Bidang-Bidang Ilmu Baru Berbasis Wahyu Memandu Ilmu dan spesifikasinya
Bidang Ilmu Baru

Spesialisasi/Spesifikisasi
Hukum Pranata Islam

Hukum Islam

Hukum Pidana Islam
Hukum Keluarga Islami
Studi Masyarakat Islam

Ilmu Sosial
& Politik Islam

Sosio-ekonomi Islam
Komunikasi Islam
Politik Islam

Filsafat Islam

Sains Tauhidullah
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Bidang Ilmu Baru

Spesialisasi/Spesifikisasi
Tasawuf Psikoterapi

Psikologi Islam

Psikologi Pendidikan Islam
Psikologi Klinis Islami
Pendidikan Matematika Islam

Ilmu Pendidikan Islam

Manajemen Pendidikan Islam
Kurikulum Pendidikan Islam
Sosiologi Pendidikan Islam

Ekonomi Syariah/Islam

Manajemen Islami
Administrasi Islami
Kimia Islam/Alchemy

Sains Islam

Theo-Technology
Ilmu Hayat/Biologi Islam

Kebudayaan Islam

Linguistik Islam
Sastra Arab/Islam

Jika di buat hirarki ilmu akan menjadi:

Gambar 8. Hirarki Bidang Ilmu Berbasis Wahyu Memandu Ilmu

G. Pendekatan Penelitian Ipteksba-WMI (Multidisipliner)
Berdasarkan karakteristik keilmuan wahyu memandu ilmu maka metode penelitian yang 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 bermacammacam, dalam hal ini ilmu-ilmu non keagamaan 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 menggunakan berbagai
sudut pandang dan banyak ilmu yang relevan.
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Gambar 9. Karakteristik Ilmu-ilmu berbasis WMI dalam Pendekatan Penelitian Multidisipliner
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Bab 3
ANALISIS SITUASI

A. Profil Organisasi KK-WMI
1. Sejarah
Konsorsium Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu pada awalnya dibentuk dengan nama Konsorsium Bidang
Ilmu UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2006. Terpilih sebagai Ketua Konsorsium adalah Prof.
Dr. H. Ahmad Tafsir dan sekretaris Dr. H. Darun (Alm). Konsorsium ini bertugas mengelola perubahan
paradigma keilmuan lama yang cenderung dikotomis dan fragmentaris kemudian merumuskan suatu
paradigma keilmuan baru yang nondikotomis. Lembaga ini berhasil meletakkan dasar-dasar perubahan
seluruh paradigma keilmuan baru di universitas Islam Indonesia pada saat itu, yakni “keilmuan non
dikotomis” ke dalam spirit of science (scientific) Wahyu Memandu Ilmu (Konsorsium Bidang Ilmu, 2006:
v dan 2008: 12). Spirit ini konsisten dengan amanat Perpres Nomor 57 Tahun 2005 Pasal 3 ayat (2)
bahwa penyelenggaraan program pendidikan tinggi bidang ilmu umum dilakukan untuk “mendukung”
program pendidikan tinggi bidang ilmu Agama Islam. Pada tahun 2012 konsorsium bidang ilmu Uin
Sunan Gunung Djati Bandung sempat stagnan.
Pada akhir tahun 2015, Konsorsium Bidang Ilmu kembali dibentuk akan tetapi sesuai dengan statuta
UIN SGD Bandung namanya berubah menjadi konsorsium keilmuan. Terpilih sebagai ketua adalah Prof.
Dr. H. M. Anton Athoillah, MM. dan sekretaris Dr. Irawan, M.Hum. Tugasnya bukan hanya menghidupkan
kembali “Spirit Keilmuan (spirit of scientific) Wahyu Memandu Ilmu” sebagai jargon kampus tetapi juga
membumikan jargon tersebut menjadi identitas keilmuan UIN Bandung. Konsorsium Keilmuan UIN
SGD Bandung kemudian merekayasa diri menjadi suatu sistem pengelolaan kelembagaan akademik yang
profesional, efektif dan efisien yakni KK-WMI.
Pertemuan antara Rektor, Guru Besar, Ketua dan Sekretaris serta Kontributor Konsorsium tanggal
27 April 2016 menetapkan bahwa “Spirit Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu”, yang didalamnya memuat
sejumlah bidang ilmu umum yang dipayungi (dipandu) oleh ilmu-ilmu keagamaan Islam (Islamic Studies/
Sciences) atau sebaliknya sejumlah ilmu keagamaan Islam memayungi ilmu-ilmu umum, ditetapkan sebagai
bidang kajian universitas yang akan dikembangkan oleh konsorsium. Ini konsisten dengan PMA Nomor
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14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung Pasal 70 ayat (1) bahwa konsorsium
keilmuan disesuaikan dengan bidang kajian universitas. Oleh karena itu konsorsium keilmuan UIN
Bandung dinamai Konsorsium Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu, disingkat KK-WMI.
Konsorsium Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu (KK-WMI) agak berbeda dengan Konsorsium bidang
ilmu yang sebelumnya pernah ada. “Konsorsium Bidang Ilmu” mengandaikan bahwa seluruh bidang
ilmu (Agama, Budaya, Sosial, Matematika dan Kealaman) dikaji dan dikembangkan oleh konsorsium.
Sementara, KK-WMI hanya fokus dalam mengkaji dan mengembangkan bidang-bidang ilmu tertentu
yang memiliki basis pada “Spirit Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu” (Notulen Rapat Kerja Guru Besar,
Pengurus dan Kontributor Konsorsium, 27-4-2016).
Amanat berikutnya dari pertemuan antara Rektor, Guru Besar, Ketua dan Sekretaris serta Kontributor
Konsorsium tanggal 27 April 2016 bagaimana menurunkan “Spirit Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu”
(WMI) agar operasional dalam membangun iklim akademik kampus, merevolusi mental intelektual sivitas
akademika UIN Bandung, dan berkontribusi dalam memproduksi ilmu-ilmu baru yang mencerahkan
peradaban dan keagamaan baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Untuk itu Konsorsium Keilmuan
Wahyu Memandu Ilmu (KK-WMI) berpandangan perlunya disusun suatu rencana induk (masterplan)
agar visi, misi dan eksistensi kelembagaannya jelas dan program-programnya integratif, komprehensif
dan aplikatif.
Secara organisasional, kegiatan penyusunan masterplan tersebut dapat pula dipandang sebagai upaya
menindaklanjuti isi Rekomendasi Sidang Pleno Rapat Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung tanggal
29-31 maret 2016 bidang Akademik, Penelitian dan Pengabdian nomor 6 bahwa konsorsium harus
berfungsi memperkuat integrasi ilmu (Laporan Kegiatan Rapat Kerja UIN SGD BDG, 2016).
Pada tanggal 11-12 Juni 2016 digelarlah kegiatan penyusunan masterplan KK-WMI. Kegiatan
tersebut dihadiri oleh para doktor utusan fakultas dan pascasarjana di lingkungan UIN Sunan Gunung
Djati Bandung. Dalam kegiatan tersebut KK-WMI ditetapkan sebagai konsorsium yang bertujuan
mengembangkan dan memanfaatkan pelbagai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berbasis pada
spirit keilmuan Wahyu Memandu Ilmu.

2. Visi dan Misi
Visi
Menjadi konsorsium keilmuan yang terkemuka di ASEAN pada tahun 2025
Misi
a.

Konsisten menjadikan ilmu-ilmu Agama Islam (Islamic Studies) sebagai payung dalam mengembangkan
ilmu pengetahuan, seni dan teknologi untuk melahirkan ilmu-ilmu baru sebagai penanda kebangkitan
peradaban baru Islam;

b.

Berkomitmen menggali tradisi dan spirit keilmuan Islam klasik dalam rangka mengembangkan ilmuilmu baru yang lebih mencerahkan kehidupan;

c.

Proaktif meliterasi umat Islam dengan mengamalkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, seni dan
teknologi berbasis spirit keilmuan Islam agar dapat merespons dengan bijak perkembangan zaman
yang semakin kompleks dan cepat berubah;

d.

Memperkokoh tugas dan tanggung jawab ilmuwan dimuka bumi sebagai khalifah fil ardhi dengan
bingkai al akhlak al karimah.
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3. Tujuan
Tujuan utama KK-WMI adalah menyediakan ruang dan fasilitasi kolaborasi litbangrap bagi para peneliti
dan perekayasa pada universitas lain dan lembaga litbang dalam pengembangan dan pemanfaatan
ipteksba-WMI.
Secara lebih rinci tujuan pendirian KK-WMI adalah;
a.

Membangun kolaborasi antar universitas dan lembaga riset dalam rangka pengembangan kegiatan
pengembangan dan riset berbasis kebutuhan (demand driver) dibanding berbasis kepada keinginan
(supply driver).

b.

Menyediakan wadah kerjasama antar universitas, lembaga litbang, peneliti dari berbagai bidang ilmu
dari beberapa lembaga litbang untuk integrasi dan sinkronisasi kegiatan pengembangan ilmu dan
litbangrap ipteksba-WMI.

c.

Mengembangkan upaya dan sistem literasi umat Islam melalui sains dan teknologi yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat Islam kontemporer dan tuntutan zaman.

d.

Mengembangkan mekanisme kelembagaan dalam mendorong terbentuknya regulasi jaminan
penerapan teknologi berbasis WMI atas perusahaan atau pelaku bisnis terkait (coorporate insurance
or guaranted mechanism)

e.

Mendesain model rekayasa teknologi dan sosial mulai dari persiapan hingga implementasi program
pemanfaatan ipteks baik oleh pemerintah daerah, pusat maupun lokal bahkan dunia internasional.

4. Sasaran
Seiring dengan ruang lingkup ipteksba-WMI maka sasaran ke depan KK-WMI adalah;
a.

Peningkatan motivasi dan daya saing kinerja riset dan pengembangan ilmu oleh para peneliti dan
perekayasa di lingkungan konsorsium.

b.

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

c.

Peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama antar lembaga baik dengan lembaga litbang maupun
non-litbang, pemerintah maupun dunia usaha pada tingkat regional, nasional maupun internasional

d.

Peningkatan dan perluasan jaringan kerjasama penerapan hasil riset teknologi berbasis WMI dan
turunannya dengan para pengguna baik kalangan pemerintah, kelompok masyarakat maupun swasta
di tingkat regional, nasional dan global.

e.

Peningkatan diseminasi dan publikasi hasil riset teknologi berbasis WMI dan turunannya serta
pengakuan hasil riset melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan jumlah sitasi hasil riset peneliti
dan perekayasa KK-WMI.

f.

Peningkatan revenue generating guna mendorong kemandirian dan keberlanjutan lembaga
konsorsium.

Secara internal, penerima manfaat dari Masterplan Konsorsium Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2016 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 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 Konsorsium Keilmuan
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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 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 21.

5. Struktur Organisasi
Berdasarkan Statuta UIN SGD Bandung (PMA No. 14 Tahun 2015) Pasal 70 ayat 1, 2, 3, dan 4; Struktur
Kepengurusan Konsorsium Keilmuan yang sudah terbentuk terdiri atas: Ketua : Prof. Dr. H.M. Anton
Athoillah dan Sekretaris : Dr. Irawan, M. Hum berdasarkan SK Rektor No Un.05/II.2/Kp.07.6/316/2015.
Namun demikian KK-WMI belum menjadi bagian ORTAKER UIN SGD Bandung. Selama kegiatan,
struktur yang berjalan adalah struktur mikro yaitu:
Pengarah 			

: Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.

Penanggung Jawab

: Prof. Dr. H. Asep Muhyidin, M.Ag.

Ketua 				

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

Sekretaris 			

: Dr. Irawan, S.Pd., M.Hum

Pada tanggal 12 Juni, dalam acara workshop penyusunan masterplan, struktur KK-WMI telah ditambah
guna menunjang kinerja kelembagaan, yaitu menjadi:
Pengarah 			

: Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.

Penaggung Jawab

: Prof. Dr. H. Asep Muhyidin, M.Ag.

Ketua 				

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

Sekretaris 			

: Dr. Irawan, S.Pd., M.Hum

Deputi Bidang 		

:

i.

Pengembangan Gagasan dan Konseptual

			
ii.

Dr. Chaerul Rohman, M.Pd.

Pengembangan Kelembagaan

			

Dr. Fisher Zulkarnain. M.Ag.

iii. Penelitian, Pengembangan dan Penerapan
			

Dr. Bambang Qomaruzzaman, M.Ag.

iv. Pengembangan Sumber Daya & Pendanaan
			
v.

Dr. Lilis Sulastri, S.Ag., MM.

Pengembangan Jaringan

			

Nina Nurmila, Dra., M. Ag., PhD.

vi. Diseminasi dan Publikasi
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Dr. Andewi Suhartini, M.Ag.
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STRUKTUR ORGANISASI KK-WMI (TINGKAT UNIVERSITAS)

Ke depan struktur organisasi KK-WMI mesti diperluas sampai ke level makro (nasional-internasional)
Pengarah 1			

: Rektor UIN SGD Bandung

Pengarah 2			

: Rektor Universitas (Iran)

Pengarah 3			

: Rektor Universitas (Indonesia)

Penaggung Jawab

:

Ketua 				:
Wakil Ketua 			

:

Sekretaris 			:
Bendahara 			:
Deputi Bidang :		
i.

Pengembangan Gagasan dan Konseptual

ii.

Pengembangan Kelembagaan

iii. International Research Collaboration
iv. Pengembangan Sumber Daya
v.

Pengembangan Jaringan & Kerja Sama Internasional

vi. Diseminasi dan Pemanfaatan Hasil Riset

B. Kondisi Saat Ini
1. Sumber Daya
Sumber daya (manusia) utama KK-WMI adalah Guru Besar/Profesor yang ada di UIN Sunan Gunung
Djati Bandung, sebanyak 30 orang. Kualifikasi dan keahlian profesor tidak ada yang sama. Berarti ada 30
bidang ilmu yang berbasis WMI, yang akan, sedang dan telah didata oleh konsorsium. Selain profesor
terdapat lebih dari 200-an Doktor yang berafiliasi dengan 30 profesor, ditambah dengan 5 pustakawan
dan 10 laboran.
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Tabel Potensi Guru Besar KK-WMI UIN SGD Bandung
Nama
1.

Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si.

2.

Prof. Dr. H. Abdul Rozak, M.Ag.

3.

Prof. Dr. H. Afif Muhammad, MA.

4.

Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.

5.

Prof. Dr. H. Muhtar Solihin, M.Ag.

6.

Prof. Dr. H. Asep Saeful Muhtadi, MA.

7.

Prof. Dr. H. Asep Muhyidin, M.Ag.

8.

Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, MS.

9.

Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag.

Bidang Ilmu

Spesifikasi

10. Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.
11. Prof. Dr. H. Afifuddin, MM.
12. Prof. Dr. H. Sanusi, M.Pd.
13. Prof. Dr. H. Muhibbin Syah, M.Ed.
14. Prof. Dr. Hj. Rahayu Kariadinata, M.Pd.
15. Prof. Dr. H. Nurol Aen, MA.
16. Prof. Dr. H. Rahmat Syafe’i, MA., Lc.
17. Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja
18. Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si.
19. Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag.
20. Prof. Dr. H. Saeful Anwar, MA.
21. Prof. Dr. H. Moh. Najib, M.Ag.
22. Prof. Dr. Jaih, M.Ag.
23. Prof. Dr. Tajul Arifin, MA.
24. Prof. Dr. H. Utang, SH., M. Ag.
25. Prof. Dr. H. Nurwajah Ahmad EQ. MA.
26. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd.
27. Prof. Dr. H. Sulasman, M. Hum.
28. Prof. Dr. H. Adang Hambali, MPd.
29. Prof. Dr. H. E. Nasrudin, M.Si.
30. Prof. Dr. H. M. Ali Ramdani, S.TP., MT.

2. Sumber Dana
Belum memiliki sumber dana yang tetap, oleh karena itu seiring dengan penyusunan program dan
pengembangan kelembagaan, KK-WMI berharap menjadi bagian ORTAKER UIN SGD Bandung dan
memiliki RAKL mandiri.

C. Kondisi Yang Diharapkan
1.

Konsorsium Keilmuan ada di dalam ORTAKER UIN SGD Bandung, setingkat lembaga independen
sebagai pusat keunggulan IPTEKS;

2.

Memiliki Anggaran yang mandiri/RAKL sendiri;

3.

Diberikan keleluasaan mencari pendanaan sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga
memiliki nilai tambah bagi UIN SGD Bandung;

4.

Struktur organisasi dilengkapi dan diperluas jangkauannya hingga ke level internasional;
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5.

Menambah SDM/ tenaga fungsional peneliti dan staf tata usaha kantor KK-WMI untuk menunjang
kinerja kelembagaan;

6.

Memiliki kantor dan sarana prasarana yang representatif.

D. Analisis Kesenjangan
Analisis kesenjangan (gap analysis) menggunakan pendekatan analisis SWOT yaitu suatu metode
penyusunan strategi organisasi yang bersifat satu unit bisnis tunggal dan diterapkan dengan cara
menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya
dalam gambar matrik SWOT. Aplikasi SWOT adalah bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil
keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan
(weaknesses) yang mencegah keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, selanjutnya
bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada, dan terakhir adalah
bagimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi
nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

1. Analisis Lingkungan Internal
Kekuatan (Strenght)
a.

Spirit keilmuan Wahyu Memandu Ilmu sudah pernah menjadi jargon UIN SGD Bandung terutama
pada tahun 2006-2010;

b.

Beberapa penggagas WMI masih hidup dan memiliki semangat yang tinggi untuk mengembangkan
WMI;

c.

Profesor yang dimiliki UIN SGD Bandung 30 orang;

d.

Tenaga dosen yang bergelar doktor mencapai 200-an lebih;

e.

Sudah dibuka fakultas ilmu-ilmu non agama Islam (umum), Psikologi, FISIP dan Sains/Teknologi,
selanjutnya tinggal menyuntikkan spirit keilmuan WMI ke dalamnya;

f.

Perpustakaan sudah relatif modern dan berbasis daring;

g.

Memiliki kurang lebih 25 Jurnal dan 1 jurnal terakreditasi nasional;

Tabel Justifikasi Komponen Kekuatan
No

Komponen

1

Kompetensi

2

Pengalaman

3

Sumber Pendanaan

4

Reputasi

5

Riset Leader

6

Struktur organisasi

7

Manfaat ekonomi

8

Tekanan kompetisi

9

Hak cipta teknologi

10

Media promosi ipteks

11

Pengembangan riset

12

Tata kelola

13

Keahlian teknisi

14

Keahlian peneliti

15

Efisiensi biaya

Kriteria

Kondisi kekuatan
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Kelemahan (Weakness)
a.

Konsorsium Keilmuan sempat stagnan sehingga harus memulai seolah-olah dari awal lagi;

b.

Struktur organisasi dan kelembagaan KK-WMI belum menjadi bagian dari ORTAKER UIN SGD
Bandung;

c.

Struktur belum lengkap, terutama staf administrasi;

d.

Kantor dan sarana prasarana penunjang belum representatif;

e.

Konsep WMI belum konsisten dan belum tersosialisasikan dengan maasif;

f.

Banyak sivitas akademika baik dosen maupun mahasiswa yang masih asing dengan konsep WMI;

g.

Banyak guru besar yang spesifikasi keilmuannya tumpang tindih;

h.

Belum memiliki Jurnal bereputasi internasional dan pengelolaannya belum tertata dengan baik;

i.

Deskripsi kerja dalam tata kelola akademik internal UIN SGD masih banyak yang tumpang tindih,
sehingga antara unit satu dengan unit lain belum sinergis, misalnya antara perpustakaan, pusat
bahasa, pusat penelitian dan laboratorium terpadu belum memiliki RKT yang terintegrasi dengan
baik;

j.

Unit-unit dan lembaga keagamaan Islam sebagai penunjang riset keislaman belum sinergis, seperti
antara Ma’had, LPTQ dan Lembaga Tahfiz al Quran belum secara terprogram mengadakan pertemuanpertemuan strategis untuk merancang kegiatan terpadu yang satu sama lain saling mengisi;

Tabel Justifikasi Komponen Kelemahan
No

Komponen

1

Kompetensi

2

Pengalaman

3

Sumber Pendanaan

4

Reputasi

5

Riset Leader

6

Struktur organisasi

7

Manfaat ekonomi

8

Tekanan kompetisi

9

Hak cipta teknologi

10

Media promosi ipteks

11

Pengembangan riset

12

Tata kelola

13

Keahlian teknisi

14

Keahlian peneliti

15

Efisiensi biaya

Kriteria

Kondisi Kelemahan

2. Analisis Lingkungan Eksternal
Peluang (Opportunity)
a.

Indonesia dikenal oleh negara-negara lain di dunia sebagai negara yang mayoritas penduduknya
menganut agama Islam moderat;

b.

Karena itu Negara Indonesia relatif aman dan kondusif untuk mengembangkan IPTEKS dibanding
dengan negara-negara lain yang mayoritas penduduknya muslim;

c.

Sistem pendidikan nasional Indonesia yang relatif terbuka pada perubahan zaman dan mendukung
pada pengembangan pendidikan keagamaan, khususnya Islam;
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d.

Konsorsium keilmuan yang mengkhususkan pada penggalian tradisi sains Islam klasik belum ada
baik pada level lokal, nasional bahkan internasional;

e.

Era keterbukaan dan perdagangan bebas sudah diberlakukan, seperti telah diberlakukannya MEA
dan AFTA;

f.

Bergabungnya DIKTI dengan Kemenristek membuka peluang bagi pengembangan sains dan teknologi
alternatif yang bersinergi dengan pembangunan kehidupan keagamaan;

g.

Telah diberlakukan KKNI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga potensi pengembangan
keilmuan kealaman dan keteknikan akan didukung pemerintah;

h.

Proyek science dan techno Park pemerintah dipending karena rasio pertumbuhan ekonomi dunia
yang stagnan membuka peluang bagi KK-WMI untuk menyiapkan program yang terukur dan SDM
yang berkualitas;

i.

Pemerintah melalui Kemenristekdikti menyediakan dana hibah pengembangan konsorsium riset
nasional dan internasional;

Tabel Justifikasi Komponen Peluang
No

Komponen

1

Kompetensi

2

Pengalaman

3

Sumber Pendanaan

4

Reputasi

5

Riset Leader

6

Struktur organisasi

7

Manfaat ekonomi

8

Tekanan kompetisi

9

Hak cipta teknologi

10

Media promosi ipteks

11

Pengembangan riset

12

Tata kelola

13

Keahlian teknisi

14

Keahlian peneliti

15

Efisiensi biaya

Kriteria

Kondisi Peluang

Ancaman (Threats)
a.

Tuntutan global dunia industri telah memaksa perguruan tinggi di Indonesia untuk menerapkan
sistem tata kelola yang modern dan bersih;

b.

Perubahan dunia luar kampus, terutama dunia kerja jauh lebih cepat di banding dengan di dalam
kampus;

c.

Tuntutan keterjalinan antara kampus dengan dunia industri semakin kuat;

d.

Angka pengangguran terdidik di Indonesia yang terus meningkat;

e.

Ekspansi akademisi dari negara lain tidak bisa dibendung hanya dengan menggunakan pemahaman
politik nasional yang sempit tetapi harus dipecahkan dengan menyusun strategi kebudayaan keilmuan
yang lebih komprehensif;

f.

Persaingan global akan semakin tajam oleh karena itu Bangsa Indonesia tidak bisa terus mengandalkan
SDA tetapi harus secepat mungkin menyiapkan SDM yang kompeten dan kompetitif;

g.

Dengan diberlakukannya KKNI, PTKI harus lebih proaktif dalam mengantisipasi perubahan zaman
dan tuntutan dari dunia industri;
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h.

Pertumbuhan ekonomi dunia sedang melemah;

i.

Ancaman terorisme yang masih nyata;

j.

Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme masih belum menampakkan hasil yang maksimal;

k.

Ancaman narkoba bagi generasi muda usia mahasiswa yang suatu saat bisa menjadi bom waktu;
No

Komponen

1

Kompetensi

2

Pengalaman

3

Sumber Pendanaan

4

Reputasi

5

Riset Leader

6

Struktur organisasi

7

Manfaat ekonomi

8

Tekanan kompetisi

9

Hak cipta teknologi

10

Media promosi ipteks

11

Pengembangan riset

12

Tata kelola

13

Keahlian teknisi

14

Keahlian peneliti

15

Efisiensi biaya

Kriteria

Kondisi Ancaman

E. Rencana Strategis KK-WMI Tahun 2017-2019
Rekomendasi Rencana Strategi
Pengembangan program short course guna meningkatkan kemampuan peneliti dan SDM
pendukung

PELAKSANAAN
2017

2018

√

Pengembangan program magang dan pertukaran peneliti di bidang ipteksba-WMI Peningkatan
daya saing proposal melalui pelatihan dan mekanisme penjaminan mutu litbangrap

√

Pengembangan diseminasi, publikasi dan optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil riset

√

Pemetaan kebutuhan litbangrap untuk identifikasi bidang fokus Ipteksba-WMI yang menjadi
unggulan
Penataan kelembagaan yang menyangkut struktur dan fungsi serta aturan main internal

√

√

√
√

Pengembangan forum-forum diskusi seperti lokakarya, workshop dan seminar

√

Penguatan kelembagaan terutama restrukturisasi dan divisi fungsional serta aturan main internal

√

√

Pelatihan dan magang bagi SDM pendukung terutama tenaga labor dan administrasi

√

Penguatan kelembagaan melalui pengembangan SOP penjaminan mutu penelitian

√
√

Peningkatan kapasitas jasa layanan laboratorium melalui pengadaan bahan dan peralatan

√

Penguatan kelembagaan melalui penyusunan SOP kerjasama internal dan eksternal

√

Penguatan kelembagaan melalui penyusunan AD/ART lembaga konsorsium

√

Peningkatan kerjasama litbang regional dan dunia, serta aktif mengikuti program Kemenag,
Kemenristek dan Kementerian lain

√

Penyusunan buku profil dan website, publikasi dan pemakalah seminar, serta pusat promosi
ipteksba-WMI

√
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√
√

Pengembangan pusat promosi dan pemasaran hasil Ipteksba-WMI dan fasilitasi konsultan
litbangrap

Pengembangan forum diskusi (workshop, lokakarya dan konsultasi) dengan melibatkan pengguna

√
√

Pengembangan model promosi dan pemasaran hasil Ipteksba-WMI untuk pihak pengguna
Pengembangan program pelatihan guna meningkatkan kemampuan peneliti dan SDM pendukung

2019

√

√

Rekomendasi Rencana Strategi

PELAKSANAAN
2017

2018

Pengembangan program-program promosi dan pemasaran secara langsung dan tidak langsung

√

Pembangunan demplot dan sharing pembiayaan dengan dunia usaha serta revitalisasi
laboratorium

√

2019

√

Promosi hasil Iptek dan fasilitasi peneliti potensial sebagai konsultan dalam kerjasama litbangrap

√

Identifikasi dan pemetaan wilayah dan kebutuhan pengguna serta diversifikasi produk IpteksbaWMI

√

Diseminasi hasil Ipteksba WMI dan publikasi serta sosialisasi lembaga dan pengembangan sentra
promtek

√

Pengembangan website dan program cyber promotion dan cyber presentation serta showroom
Ipteksba-WMI

√

Peningkatan wawasan peneliti melalui workshop, seminar dan lokakarya

√

Optimalisasi dukungan dari masing-masing lembaga induk serta kementerian terkait

√

√

√

Peningkatan aktivitas penyusunan proposal kegiatan kerjasama dalam program kementerian
terkait

√

√

√

Pengembangan jaringan kemitraan dengan litbang lain yang saling menguntungkan

√

Akselerasi wawasan (perubahan orientasi) untuk fokus dan aktif mengikuti pertemuan ilmiah

√

Pengembangan riset pendukung atau diversifikasi untuk pengembangan rekomendasi kebijakan

√

Peningkatan kualitas hasil riset dan jaringan kerjasama kemitraan antar litbang terkait

√

Peningkatan kualitas hasil riset yang mampu mendorong efisiensi dan efektifitas hasil litbang

√

Peningkatan aktivitas kegiatan seminar dan pertemuan skala nasional, regional dan global

√

Pengembangan SOP (penjaminan mutu, kerjasama internal dan antar litbang)

√

Akselerasi wawasan dan perubahan orienasi peneliti untuk riset yang terfokus dan berkelanjutan

√

√
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Bab 4
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
TAHUN ANGGARAN 2017

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas lembaga pada tahun anggaran 2017 dapat dideskripsikan
sebagai berikut:
Jenis Kegiatan

1

Penyusunan Profil Konsorsium WMI

Indikator keberhasilan

:

Tersusunnya pemikiran-pemikiran strategis yang bersifat operasional tentang WMI dan
dirumuskan dalam bentuk pokok-pokok/kisi-kisi sebagai bahan pertimbangan penyusunan
profil Konsorsium

Peserta

:

Terdiri dari Penanggung Jawab (1 Org), Redaktur (2 Org), Editor (6 Org), Disain Grafis (1 Org),
Fotografer (1 Org), Sekretariat (3 Org), dan Pembuat Naskah/artikel (6 Org)

Implementasi di

:

Di dalam dan Luar Kantor luar Kota

Rentang Waktu

:

2 Keg dalam kantor dan 1 Keg di luar kota: 3 hari 2 malam.

Jadwal

:

Januari – Maret 2017

Jenis Kegiatan

2

International Senior Official Meeting (ISOM)

Indikator keberhasilan

:

Terjalinnya kerjasama antar institusi di dalam dan luar negeri dalam rangka memperkuat dasar,
implementasi, dan pengembangan WMI pada UIN SGD Bandung

Peserta

:

Terdiri dari Pengarah (1 Org), Penanggung Jawab (1 Org), Ketua/Wakil Ketua (2 Org), Ketua
Delegasi (1 Org), Tim Asistensi (3 Org), Tim, Anggota Delegasi (6 Org), Koordinator (3 Org),
Ketua Bidang (6 Org), Sekretaris (1 Org), Anggota Panitia (3 Org), Liasion Officer (2 Org), Staf
Pendukung (2 Org)

Implementasi di

:

Luar Negeri (Iran)

Rentang Waktu

:

7 hari.

Jadwal

:

Februari - April 2017

Jenis Kegiatan

3

National Senior Official Meeting (NSOM)

Indikator keberhasilan

:

Terjalinnya kerjasama antar institusi di dalam dan luar negeri dalam rangka memperkuat dasar,
implementasi, dan pengembangan WMI pada UIN SGD Bandung

Peserta

:

Terdiri dari Pengarah (1 Org), Penanggung Jawab (1 Org), Ketua/Wakil Ketua (2 Org), Ketua
Delegasi (1 Org), Tim Asistensi (3 Org), Tim, Anggota Delegasi (6 Org), Koordinator (3 Org),
Ketua Bidang (6 Org), Sekretaris (1 Org), Anggota Panitia (3 Org), Liasion Officer (2 Org), Staf
Pendukung (2 Org)
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Implementasi di

:

UNPAD dan ITB

Rentang Waktu

:

1 (satu) hari dalam Kantor.

Jadwal

:

Februari - April 2017

Jenis Kegiatan

4

Workshop Kepakaran dalam rangka persiapan penyusunan Naskah Buku Induk

Indikator keberhasilan

:

Tersusunnya pemikiran-pemikiran startegis yang bersifat operasional tentang WMI sehingga
terbentuk buku Induk dan dirumuskan pokok-pokok/kisi-kisi sebagai bahan pertimbangan
penyusunan modul

Peserta

:

Terdiri dari Penanggung Jawab (1 Org), Redaktur (1 Org), Penyunting/Editor (10 Org), Desain
Grafis (1 Org), Fotografer (1 Org), Sekretariat (2 Org), dan Pembuat Naskah (35 Org)

Implementasi di

:

2 Keg dalam kantor dan 1 Keg di luar kota (3 hari 2 malam)

Rentang Waktu

:

2 keg 1 hari dan 1 Keg 3 hari 2 malam

Jadwal

:

Februari - Maret 2017

Jenis Kegiatan

5

Penyusunan Buku Induk WMI

Indikator keberhasilan

:

Tersusunnya Buku Induk WMI

Peserta

:

Terdiri dari Pengarah (4 Org), Penanggung Jawab (1 Org), Ketua/Wakil Ketua (2 Org), Peserta/
Pembahas (43 Org), Tim Asistensi (8 Org), Sekretaris (1 Org), Anggota Panitia (5 Org), Staf
Pendukung (4 Org)

Implementasi di

:

luar kantor

Rentang Waktu

:

1 keg, 1 hari

Jadwal

:

April 2017

Jenis Kegiatan

6

Sosialisasi Buku Induk WMI

Indikator keberhasilan

:

Tersusunnya masukan-masukan dari stake holder untuk penyempurnaan Buku Induk WMI

Peserta

:

Terdiri dari Pengarah (4 Org), Penanggung Jawab (1 Org), Ketua/Wakil Ketua (2 Org), Peserta/
Pembahas (43 Org), Tim Asistensi (8 Org), Sekretaris (1 Org), Anggota Panitia (5 Org), Staf
Pendukung (4 Org)

Implementasi di

:

luar kantor

Rentang Waktu

:

1 keg, 1 hari

Jadwal

:

April 2017

Jenis Kegiatan

7

Penyusunan modul WMI

Indikator keberhasilan

:

Tersusunnya modul WMI berdasarkan kebutuhan short course untuk sepuluh naskah modul
WMI

Peserta

:

Terdiri dari Penanggung Jawab (1 Org), Redaktur (4 Org), Penyunting/Editor (10 Org), Desain
Grafis (1 Org), Fotografer (1 Org), Sekretariat (2 Org), dan Pembuat Naskah (20 Org)

Implementasi di

:

2 Keg dalam kantor dan 1 Keg di luar kota (3 hari 2 malam)

Rentang Waktu

:

2 keg 1 hari dan 1 Keg 3 hari 2 malam

Jadwal

:

Maret – April 2017

Jenis Kegiatan

8

RDK Konsorsium WMI

Indikator keberhasilan

:

Tersusunnya dokumen perencanaan, strategi pelaksanaan, dan sistem monitoring dan evaluasi
WMI secara komprehensif serta tersusunnya laporan kegiatan KK-WMI tahun anggaran 2017

Peserta

:

Terdiri dari Ketua/Wakil Ketua (2 Org), Deputi (6 Org), Unsur Akademik (20 Org), Penyunting (6
Org), dan Sekretariat (4 Org)

Implementasi di

:

Di UIN SGD Bandung, dalam kantor

Rentang Waktu

:

12 keg @ 1 hari

Jadwal

:

Januari – Desember 2017
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Jenis Kegiatan

9

Pengadaan Barang dan Jasa (Sarana dan Prasarana)

Indikator keberhasilan

:

Tersedianya ruangan untuk kantor WMI dilengkapi dengan meja rapat, meja personal, kursi,
lemari dokumen, AC, LCD, CP dan printer untuk 8 orang staf inti dan harian

Peserta

:

8 orang staf harian (Ketua, Sekreatris, dan 6 deputi)

Implementasi di

:

Lingkungan UIN SGD Bandung

Rentang Waktu

:

3 – 6 bulan di tahun berjalan 2017

Jadwal

:

2017

Jenis Kegiatan

10

Pembuatan Web Site

Indikator keberhasilan

:

Tersusunnya Web site yang dapat memberikan gambaran secara komprehensif tentang WMI
serta memberikan advokasi implementasi WMI

Peserta

:

Terdiri dari Penanggung Jawab (1Org), Redaktur (1 Org), Editor (1 Org), Web Admin (1 Org),
Web developer ( 1 Org) Pembuat Artikel (23 Org), dan Penerjemah (1 Org)

Implementasi di

:

Di Dalam Kampus

Rentang Waktu

:

Rutin

Jadwal

:

Januari – Desember 2017

Jenis Kegiatan

11

Short Course Islamic Stadies dan Short Course Natural Sceinces (Islamic Scientific Tradition)

Indikator keberhasilan

:

Semua peserta dapat memahami konsep dasar WMI, terampil dalam menyusun strategi
implementasi WMI, dan menyusun rencana tindak lanjut pelaksanaan WMI di lingkungan
masing-masing.

Peserta

:

Penanggung Jawab (1 Org) Ketua (1 Org) Sekretaris (1 Org), Anggota (3 Org), Peserta 1 RB @
25 Orang Dosen Dirosah, dan 2 2 RB @25 Org Dosen Non-Dirosah

Penceramah & Pengajar

:

Penceramah (Tim KK-WMI)
Pengajar luar satker (1 Org) dan Pengajar dalam satker (4 Org)

Implementasi di

:

Di dalam Kampus (Pasca Sarjana)

Rentang Waktu

:

4 Minggu x 1 pertemuan (5 MP @ 90 Menit) x 3 RB

Jadwal

:

Juli-Agustus 2017

Jenis Kegiatan

12

Perekayasaan kolaboratif KK-WMI

Indikator keberhasilan

:

Terbentuknya hasil kajian akademik dan rekomendasi untuk medorong dan memperkuat
pemberdayaan Laboratorium Terpadu, Pusat Perpustakaan, Pusat Penelitian (Puslit) yang
memiliki distingi KK-WMI

Peserta

:

Terdiri dari Pengarah (1 Org), Penanggung Jawab (1 Org), Ketua/Wakil Ketua (2 Org), Ketua
Delegasi (1 Org), Tim Asistensi (3 Org), Tim, Anggota Delegasi (6 Org), Koordinator (3 Org),
Ketua Bidang (6 Org), Sekretaris (1 Org), Anggota Panitia (3 Org), Liasion Officer (2 Org), Staf
Pendukung (2 Org)

Implementasi di

:

Dalam dan Luar Negeri (Perancis)

Rentang Waktu

:

1 hari dalam Kantor dan 7 (tujuh) hari ke Paris.

Jadwal

:

Februari - April 2017

Anggaran terlampir.
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Bab 5
PENUTUP

Konsorsium Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu diharapkan memainkan peran penting dalam
menjaga secara keberlanjutan penguatan ilmu-ilmu agama Islam (Islamic Studies) dan eksistensi FakultasFakultas Keagamaan Islam di UIN SGD Bandung dengan cara-cara baru yang dengan menciptakan dan
mengambangkan bidang-bidang ilmu baru (umum) yang berbasis pada tradisi sains Islam klasik (Islamic
scientific tradition). Sebagai lembaga yang baru diaktifkan kembali maka dalam pembinaannya membutuhkan
akselerasi dengan dukungan pelbagai sumberdaya termasuk pembiayaan yang relatif cukup besar agar patut
disebut sebagai Pusat Unggulan Iptek (center of excellence) universitas. Program percepatan pengembangan
KK-WMI optimis akan tercapai dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.

Dukungan Sumberdaya Manusia yang sangat memadai pada setiap deputi yang menjadi komponen
utama dari konsorsium keilmuan, sehingga dibutuhkan perubahan persepsi dan fokus WMI yang lebih
berorientasi pada penggalian tradisi sains Islam klasik dan rekayasa teknologi yang sesuai dengan
kebutuhan umat Islam, termasuk diantaranya pengembangan teori dan konsep sains tauhidullah yang
membutuhkan ahli-ahli ilmu al Quran, Kalam, Tasawuf, Peradaban Islam, Bahasa Arab dll ilmu-ilmu
keagamaan Islam.

b.

Peluang atau alternatif sumber pendanaan KK-WMI yang fokus pada penggalian tradisi sains Islam
klasik dan melakukan riset ulang atas sejumlah temuan para ilmuwan muslim klasik yang dipandang
relevan dengan zaman mutakhir akan membuka peluang kerja sama dengan lembaga lain lintas
kementerian bahkan dengan pihak luar negeri.

c.

KK-WMI sebagai salah satu unit kerja di UIN SGD Bandung berpeluang untuk mendapatkan
sumber pendanaan riset dari DIKTIS, APBN sektor pendidikan (DP2M) Kemenristekdikti baik
berupa Hibah Kompetitif Nasional maupun Hibah Desentralisasi melalui dana BOPTN (Bantuan
Operasional Perguruan Tinggi Negeri), jika bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi binaan
Kemenristekdikti.
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d.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) sebagai salah satu SKPD Provinsi Jawa
Barat memiliki peluang memberikan pendanaan litbangrap dari APBD Provinsi Jawa barat dan dana
desentralisasi bidang penelitian (SIDA).

e.

Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT) Badan Tenaga Nuklir Nasional BATAN Bandung
sebagai unit kerja dari Kemenristekdikti berpeluang memberikan pendanaan litbangrap dari alokasi
APBN untuk lembaga litbang di bawah kementerian tersebut ketika KK WMI mampu menjalin
kerja sama dengan salah satu universitas ternama di Iran yang fokus pada pengembangan sains dan
teknologi nuklir.

f.

Alternatif sumber pendanaan KK-WMI lainnya adalah dari proyek kerjasama dengan dunia usaha
dan sektor industri serta dana CSR perusahaan.

g.

Peluang untuk memperoleh sumber pendanaan lain baik dalam maupun luar negeri sangat
memungkinkan karena kebutuhan KK-WMI dalam bidang sains dan teknologi yang sejalan dengan
kebutuhan umat Islam di Dunia bisa melibatkan negara lain terutama dari Timur Tengah yang
memiliki cukup dana seperti Iran dan Arab Saudi.

h.

Dukungan besar dari lembaga internal UIN SGD Bandung sebagai induk elemen konsorsium dan
Kemenag melalui DIKTIS akan menambah optimisme bahwa dalam 5 tahun pembinaan KK-WMI
akan menjadi Pusat unggulan keilmuan Islam kelas ASEAN atau ASIA bahkan dunia (world class of
center of excellence).

Akhir kata diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan atas
terbentuknya Konsorsium Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu (KK-WMI) ini.
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