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Jumat, 30/9/016 Riset STFI Sadra berkesempatan mengundang seorang peneliti, 

Wardah Alkatiri Ph.D, salah satu alumni paska ICAS Paramadina dalam diskusi 

Forum Temu Pakar (FTP). Berikut transkip diskusinya.  Riset Sadra adalah nama buletin yang diproduksi 

oleh redaksi Riset STFI Sadra bekerjasama dengan 

departemen PR (Public Relation) STFI Sadra. Berisi 

transkip konten serial diskusi Forum Temu Pakar 

(Forum Temu Pakar) dan Forum Antar Pakar (Forum 

Antar Pakar). Forum Temu pakar adalah diskusi 

yang bertujuan menghidupkan atmosfir akademik, 

untuk memicu semangat keilmuan tanpa batas 

seluruh sivitas akademik-materi diskusi diambil 

terutama dari tesis mahasiswa/wi. Difokuskan 

untuk pemberdayaan intelektual internal kampus 

STFI Sadra. Sedang Forum Antar Pakar (FAP) adalah 

forum diskusi yang menghadirkan pembicara dari 

luar STFI Sadra. Bertujuan untuk tukar menukar 

gagasan antar ilmuan. Baik FTP dan FAP bertujuan 

untuk mengarahkan dan mengembangkan setiap 

potensi individu yang terlibat secara intelektual di 

lingkungan STFI Sadra agar menjadi pakar spesialis 

sesuai dengan fokus penelitianya

Seperti biasa dalam sebuah sidang tesis dan disertasi, pertanyaan klarifikasi 
judul selalu menjadi diskusi pembuka sebelum membangun argumentasi lainya. 
Begitu juga dalam diskusi Forum Temu Pakar kali ini, seolah mengulang sidang tesis 
tahun 2008. Wardah menjelaskan dengan semangat pertanyaan penting apa yang 
dimaksud InsanTauhidi sebuah kajian (A Spiritual Antropology of Islam).    

Menurut pemaparan Wardah, Insan Tawhidi adalah doktrin dalam mistisisme 
Islam tentang kualitas manusia yang dicapai melalui negasi ego seseorang, kedirian 
seseorang, dan dengan demikian menghasilkan keintiman (menyatu) dengan Tuhan 
dan penegasan memperoleh S besar “Self” dari transformasi s kecil “self”. Setelah 
mencapai kualitas ini, seseorang akan memiliki kesadaran tentang titik pusat, 
seluruh realitas saling terhubung dan menyatu dalam ketunggalan.

Wardah menambahkan, doktrin Insan Tawhidi dilihat dari aspek Antropologi 
Islam dalam kasus psikologi diperlukan dalam program asuh dan pendidikan untuk 
berdiri teguh dalam menghadapi dunia yang komplek. Orang yang mempunyai kadar 
intelektual tinggi (anugerah dari tuhan dan berbakat) lebih mungkin mengalami 
depresi eksistensial. Depresi eksistensial adalah jenis depresi yang muncul ketika 
seseorang menghadapi masalah dasar tertentu tentang keberadaan, seperti takut 
kehilangan dan kekawatiran akan hidup yang sementara, problem kematian, 
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kebebasan, keterasingan dan nirmakna. 
Untuk kasus individu tersebut di atas, 
depresi bisa terjadi secara spontan. 
Sebagai solusi, psikolog James T. Webb 
berpendapat bahwa individu-individu 
berbakat memerlukan penanganan yang 
berasal dari sumber filosofis; pemikiran 
rasional, moral, disiplin, berdamai 
dengan dengan bencana dan masalah 
kejahatan. 

Wardah yakin Insan Tauhidi tidak 
hanya mumpuni untuk menjawab 
kasus depresi yang bersifat psikologi. 
Bahkan bisa dikembangkan dalam 
kontek sosiologis. Untuk itu Wardah 
mengembangkan lebih lanjut menjadi 
disertasi untuk program Ph.D. Paparnya, 
“dalam disertasi PhD saya, konsep Insan 
Tawhidi merupakan instrumen untuk 
membantu Islamisasi Sosiologi. Dalam 
konteks ini, saya berpandangan bahwa 
Insan Tawhidi adalah kualitas manusia 
yang mampu menyelesaikan visi non-
dualistik realitas. Sebuah pembebasan 

dari visi dualistik realitas adalah pra-
syarat untuk ilmu-ilmu sosial dengan 
prespektif Islam (‘mengislamkan’). 
Dengan kualitas Insan Tawhidi, 
seseorang dapat menyadari bahwa 
semua aspek kehidupan dan semua 
derajat manifestasi kosmik diatur oleh 
prinsip tunggal, bersatu dalam titik 
pusat tunggal - dan tidak ada yang diluar 
kuasa Tuhan, karena tidak mungkin ada 
dua kekuasan dalam satu realitas.”

Wardah menyadari bahwa 
untuk mengusulkan sebuah kajian 
Antropologi dengan prespektif Islam 
tidak bisa berdiri sendiri. Telah ada 
sejumlah teori Antropologi yang sudah 
mapan. Setidaknya Ibu tiga anak harus 
membawa konsep tauhid, spiritual, 
dan  Islam  berdialog dengan konsep 
Antropologi yang sudah mapan (colonial 
antropology). Ya,..dengan kepercayaan 
diri tersirat dikatakanya, definsi konsep 
kolonial perlu dipertanyakan lagi.

Dalam bahasa singkat, Wardah 

mengatakan Western Anthroplogy 
adalah kajian antropologi dari sudut 
manusia fisikal, kultural dan saintifik. 
Kenapa saintifik? karena mengkaji potret 
manusia seperti makhluk hidup lainya, 
mengkaji manusia dari sisi biologis 
(manusia berdiri tegak, berjenjang 
setingkat lebih tinggi setelah monyet). 

Dalam kajian kontemporer, 
Antropologi mendorong pada kesadaran 
keterbatasan sains modern untuk 
menyelesaikan pertanyaan fundamental 
manusia yang berakar dari fenomenologi 
Husserl dan Kant (Characterized by 
‘the existential attitude’, a sense of 
disorientation and confusion in the face 
of an apparently meaningless absurd 
world). Menekankan pada manusia dari 
aspek homo faber – the making animal, 
and hence focuses on human’s ability to 
create symbols and meaning.  Manusia 
menjadi pusat mengukur segala sesuatu. 
Antropologi kontemporer membawa 
karakter epistemologis bahwa presepsi 
dan kebenaran dipandang relatif 
(relativity of perception and of truth), 
dan secara ontologis menganut paham 
nihilisme. 

Sedang dalam definisi Antroplogi 
klasik; manusia yang not limited to 
experience, empirical, and materialism, 
emphasized human as homo sapient – 
the thinking animal. Secara epistemologi 
menganut rationalisme, secara ontologi: 
Idealisme – human as rational animal. 

Dalam kasus psikologi, Wardah 
terinspirasi dengan kasus depresi 
eksistensial manusia altruis (manusia 
berjiwa membantu sesama tanpa 
pamrih) akan tetapi terhantui dengan 
problem depresi eksistensial. Dalam 

“Insan Tawhidi adalah doktrin dalam 
mistisisme Islam tentang kualitas manusia 
yang dicapai melalui negasi ego seseorang, 
kedirian seseorang, dan dengan demikian 
menghasilkan keintiman (menyatu) dengan 
Tuhan dan penegasan memperoleh S besar 
“Self” dari transformasi s kecil “self”. 
Setelah mencapai kualitas ini, seseorang 
akan memiliki kesadaran tentang titik 
pusat, seluruh realitas saling terhubung 
dan menyatu dalam ketunggalan.”

  (Wardah Alkatir Ph.D)
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buku The Price of Altruism, Jose price, 
menggugat teori Survival of Fittest 
(yang menanglah yang kuat) dengan 
pertanyaan fundamental darimana 
datangnya altruisme?.  Bagaimana 
dengan orang yang complete strangers 
yang tidak ada hubunganya sama sekali, 
seperti hubungan keluarga dan saudara-
akan tetapi mempunyai keinginan yang 
besar untuk membantu sesama tanpa 
pamrih. Untuk memperoleh jawaban, 
Jose Price terlibat menjadi transpersonal 
research (transforming self and others 
through research). Jose berekperimen 
dengan dirinya sendiri, menyumbangkan 
gajinya untuk tunawisma bahkan 
pecandu alkohol diundang untuk tinggal 
di rumahnya. 

Namun akhirnya upaya Jose berbuah 
tragis, para tamu yang di undang malah 
melakukan tindakan yang buruk pada 
dirinya. Sang penelitipun akhirnya bunuh 
diri karena tidak mampu menjawab 
pertanyaan, kenapa orang yang sudah 
diperlakukan dengan baik malah berbuat 
jahat (problem of evil) pada dirinya. 

Kasus Antropologi dan Psikologi 
inilah  yang menbuat Wardah membuat 
sebuah kesimpulan dalam abstrak 
tesisnya, 

“Persons of higher intellectual 
ability (gifted and talented) are more 
likely to experience depression referred 
to as existential depression. Existential 
depression is a type of depression that 
arises when an individual confronts certain 
basic issues of existence, such as loss or 
the threat of a loss which highlights the 
transient nature of life, issues of death, 
freedom, isolation and meaninglessness. 
To the aforesaid individuals, the depression 

can happen spontaneously. As remedies, 
psychologist James T. Webb argues that 
talented individuals need something 
addressing philosophical sources of the 
issues including rational thought, morale, 
discipline, and coming to terms with the 
catastrophes and problem of evil.”

Sebagai usulan akademik berbasis 
Islam, spiritual dan tauhid (prespektif 
Islam/Islamic human science), maka 
Wardah dengan usulan Insan Tauhidinya 
memulai dengan argumentasi 
pertanyaan who/what is human hence?. 
Wardah mengekplorasi lebih jauh 
pengertian Insan Tauhidi sebagai berikut:

Pertama, Insan Tawhidi, adalah 
khalifah di muka bumi (defines human as 
the vicegerent of God in the world), secara 
epistemologi menggunakan revelation 
(wahyu) and Intellect (intelek) sebagai 
sumber kembar kebenaran (as the twin 
sources of truth). Secara ontologi manusia 
dan alam adalah satu, human and the 
universe are in unitive or Tawhidi terms 
relies on ontological and epistemological 
dimension of the Fall (story of Adam)

Kedua, manusia yang sudah 
mencapai kualitas nir ego, intim 
dengan Tuhan, mempunyai kesadaran 
yang terpusat, bahwa segala sesuatu 
terhubung dengan yang satu. “Insan 
Tawhidi implies a quality of human that 
is achieved through the negation of 
one’s ego, own selfhood, and thereby: 
resulting in subsistence in God and the 
affirmation of the Self. Having achieved 
this quality, one will have a consciousness 
about the Centre, and that all existents 
are interconnected and united in single 
Oneness. “

Ketiga, secara fitrah manusia 

berdasarkan wahyu menyatakan  bahawa 
manusia dan alam adalah satu, harmoni 
dan melengkapi, meneguhkan keindahan 
batin manusia yang merefleksikan 
seluruh ciptaan. (He primordial character 
of the Islamic revelation reinstates 
man and the cosmos in a state of 
unity, harmony and complementarity, 
reaffirming man’s inner bond to the 
whole creation” (Nasr, SH. “The Need for 
a Sacred Science”, p.124).

Oleh karenanya Insan Tawhdi 
mencukupi untuk menjawab pertanyaan 
fundamental manusia. Seperti 
bagaimana Tuhan berinteraksi secara 
saintifik dan teologis, apakah kita nyata 
atau hanya kebetulan, atau sekedar 
korban mata rantai teori evolusi? 
Bagaimana kejahatan dan penderitaan 
bekerja sementara Tuhan Maha kuasa dan 
Maha Mengetahui, bagaimana seluruh 
kebaikan bekerja?. Jika manusia adalah 
wakil Tuhan, bagaimana menjalaninya?. 
Kenapa manusia tidak boleh bunuh diri, 
meski dia tidak bisa menanggung beban 
hidupnya?. Kenapa terjadi paradox dalam 
segala sesuatu?

Pemaparan Wardah ini di tanggapi 
oleh Beny Susilo Ph.D sebagai penanggap 
pertama,  mengatakan “Saya berusaha 
memetakan pikiran saya sendiri, jika 
ingin mendevelop teori baru, pertama 
argumentasinya bagaimana?, kedua, 
apakah Insan Tauhid ini kita dapati dalam 
setiap diri manusia?. Ketiga, apakah ini 
bisa diterapkan secara universal?

Selanjutnya apakah konsep Insan 
Tauhidi ini bersifat ontologis? apakah 
manusia percaya atau tidak percaya, 
realitasnya ada dalam misdaq. Apakah 
semua dari kita adalah misdaq dari Insan 

“Saya berusaha memetakan pikiran 
saya sendiri, jika ingin mendevelop 
teori baru, pertama, argumentasinya 
bagaimana?, kedua, apakah Insan 
Tauhid ini kita dapati dalam setiap 
diri manusia?. Ketiga, apakah ini bisa 
diterapkan secara universal?” 
     
  (Benny Susilo, Ph.D)
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Tauhidi tersebut?. Atau Insan Tauhidi ini 
bersifat epistemologis, hanya yang bisa 
mengalami secara berjenjang saja yang 
bisa memperoleh status Insan Tauhidi. 
Olehkarenanya mereka yang mengalami 
pengalaman tersebut harus ada medium, 
pembuktian argumentasi.

Benny mengilustrasikan dengan 
contoh, Ahmad Sirhindi mengatakan; kita 
bisa mengalami pengalaman spiritual 
hanya sejauh kemanusiaan/ Wahdah 
Syuhudi (epistemologi), bukan Wahdah 
Wujudi (ontologi). Sejauh yang ditangkap 
Beny, penjelasan bu Wardah bersifat 
epistemologis. Kemudian, mungkinkah 
bisa diterapkan jika kita dalam posisi 
dipaksa untuk mengalami doktrin (husuli) 
misalnya dalam kontek ilmu pedagogi, 
tentu secara epistemologis anak kecil 
tidak memiliki pengalaman sebagaimana 
yang dialami para sufi.

Wardah menjawab, bahwa kita bisa 
menanamkan pada anak pandangan 

hidupnya (world view) bukan pada level 
pengetahuan sufi. Wardah memberi 
ilustrasi, tentang fenomena anak-anak 
tingkat dasar yang di jejali dengan 
mental kompetisi sehingga akhirnya 
berpengaruh hingga level negara. Salah 
satu satu contoh kasus lingkungan- 
bagaimana keinginan setiap negara 
untuk mengurangi emisi global dan 
solidaritas untuk memperhatikan bumi 
sebagai planet bersama runtuh karena 
berhadapan dengan kepentingan 
ekonomi setiap negara (ego individu-ego 
negara). Dalam pengamatan Wardah, 
kasus individu ini berkaitan erat kebijakan 
ekonomi politik di tingkat negara.   

Berbeda dengan Ammar Fauzi, Ph.D 
sebagai penanggap kedua melihat dari 
sisi lain. Mengatakan “kasus Insan Tauhi-
di ini sama persis dengan perta nyaan 
apakah Filsafat Islam bisa diturunkan 
sebagaimana Irfan (tasawuf) untuk 
m enyelesaikan sains modern. Sehingga 

filsafat Parenial dalam pengertian filsa-
fat hikmah (bukan definisi baku  seperti 
irfan) bisa jadi rujukan. Ammar memberi 
ilustrasi dalam kitab al-Tadbirat al-illa-
hiyah, penulis mengatakan “semua apa 
yang saya tulis berasal dari Tuhan, dan 
saya tidak menulis apa-apa yang bukan 
dari saya”. Dengan kata lain, “saya tidak 
peduli penguasa itu zalim atau pen-
gusa baik, jika penguasa ada hubungan 
d engan saya, buat saya penting”. 

Ammar berpandangan, jika kita 
masih kekeh dengan pendapat Ibnu Arabi 
seperti ini, kita akan kesulitan untuk 
menyelesaikan problem sains modern 
(problem of evil). Menurut Ammar, 
Antropologi kontemporer adalah  disiplin 
ilmu paling luas dan komplek, sehingga 
perlu hati-hati.  

Ammar mengafirmasi pendapat 
Wardah tentang pendapat evolusionis 
bahwa ras kulit putih adalah ras yang 
paling unggul, pararel dengan teori 
evolusi sebagai justifikasi Survival 
of Fittest sehingga menghasilkan 
produk mental imperialis. Akibatanya 
para agen-agen atropologi ini tidak 
mampu menjawab secara proporsional 
pertanyaan fundamental, apakah 
manusia itu?. Bahkan Ernest Cessirer, 
agama dilihat dari sisi Antropologi 
menjadi magical thinking. Inilah salah 
satu reduksi konsep manusia menurut 
Ammar (sekularisasi dalam antropologi).

Ammar mengusulkan menggeser ke 
level “dunia akherat” (eskatologi) bukan 
ke level Tuhan (teologi). Bagaimana anak 
didik diperkenalkan alam akherat dengan 
cara menghidupkan konsep fitrah, seper-

Seringkali “mengenal diri maka 
mengenal Tuhan” dipahami hanya 
fokus “diri” individu, sedangkan 
“diri” tidak dipahami dalam bingkai 
sosial. Padahal “diri” sosial bisa 
mengenalkan pada Tuhan.

 (Ammar Fauzi, Ph.D)
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Data diri 
Nama lengkap Wardah Alkatiri. Lahir di Surabaya,  20 mei 
1967. Menikah  dengan Mochamad Tafif Djoenaedi.

Pendidikan
Ph.D in Sociology, the University of Canterbury, New 
Zealand (2016). Postgraduate diploma in Social Sciences, 
the Department of Environment, Society and Design, 
Lincoln University, New Zealand (2010). Masters in Islamic 
Mysticism, Islamic College for Advanced Studies, ICAS 
International Institute of Philosophy, Jakarta, Indonesia 
(2008). Tesis: Unitive Man (Insan Tawhidi - the Spiritual 
Anthropology of Islam) and Education for Talented 
Individuals.  Bachelor of science in Chemical Engineering, 
Institute of Technology Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), 
Indonesia, (1990). Disertasi doktoral, Muhammad’s Nation 
is Called: The Potential for Endogenous Relocalisation in 
Muslim Communities in Indonesia.

Aktifitas
Aktifis sosial dan lingkungan. Tahun 1998 mendirikan 

‘AMANI. AMANI adalah (eco-socio entrepreneurship’, a not-
for-profit organization that aims to promote sustainability 
through the use of entrepreneurial creativities as instrument 
to support the activities that we believe are socially and 
environmentally responsible). The activities of AMANI 
include promoting sustainable agriculture in Indonesian 
rural communities and ecological life-ways among the 
Indonesian urbanites. 

Fokus Penelitian 
Penelitian di bidang Sosial Sains/lingkungan.

Third World Poverty and Socio-Ecological Issues, 
Resilient and sustainable community development by 
Muslims, Sustainability-literacy education for the Madrasa 
(Islamic school) and Pesantren (traditional Islamic institute 
in Indonesia), Grass-root Islamic Economic Movement 
Socio-Ecological Entrepreneurship and Islamic Business 
Ethos 

Penelitian dalam ilmu Humaniora
Islamic epistemology, Islamic ontology and 

Reconstruction of Knowledge, Sociology of Islam and 
Muslim Societie, Religion and Ecology, Qualitative Research 
Methods, including Hermeneutics.

ti mengarahkan konsep ego (mement-
ingkan diri sendiri) dengan cara positif. 
Sebagai penguat, Ammar mengutip 
kata alqolbu masulun dalam konsep 
Ibnu Arabi, bahwa manusia harus say-
ang pada seluruh kapasitas wujudnya, 
sampai dia bertemu dengan Tuhanya. 

Ammar mengajak memahami 
secara utuh konsep diri dalam irfan, 
seringkali menurut hematnya kata-
kata “mengenal diri maka mengenal 
Tuhan” dipahami hanya fokus diri 
individu, sedangkan diri tidak dipahami 
dalam bingkai sosial. Padahal diri sosial 
bisa mengenalkan pada Tuhan.

Diskusi masih menyisakan 
sejumlah pertanyaan bagi penanggap 
dan jawaban lebih dari peneliti. 
Waktu berjalan terlalu cepat. Kontak 
intelektualpun belum cukup rampung. 

Diskusipun sementara diakhiri. 
Demikian sekilas cuplikan 

diskusi Forum Temu Pakar (FTF). 
Kesimpulan sementara dari redaksi 
Riset Sadra bahwa kegelisahan dalam 
tesis dan disertasi Wardah adalah 
potret problem sains modern. Imbas 
problem sains modern menghasilkan-
depresi eksistensial, krisis lingkungan, 
intelectual imperialism. Banyak teori 
yang perlu dikritisi (terlanjur kuat) yang 
sudah mendarah daging di universitas di 
seluruh dunia begitu juga di Indonesia. 
Sekedar untuk berbeda prespektif saja 
diperlukan kerja keras apalagi berharap 
menjadi teori alternatif. Insan Tauhid (A 
Spiritual Antropology of Islam) adalah 
cara berpikir berbeda-sebuah upaya 
akademik menggali dari prespektif 
Islam (irfan) untuk disumbangkan ke 

disiplin Antropologi dan Sosiologi.     
Ilmuan untuk ilmuan, ilmu untuk 

ilmu, teori untuk teori.  Pakem ini 
sepertinya tidak berlaku bagi Wardah. 
Manusia, alam, dan Tuhan (ibrahimik) 
adalah trilogi yang satu. Wardah 
mengalami secara batin teori itu, 
mempraktekkan teori itu dalam bundel 
“Insan Tauhidi”. Kata kuncinya adalah 
tanggung jawab (manusia khalifah). 
Sosok singkat Wardah adalah: menjadi 
ibu rumah tangga, ilmuan, pecinta 
lingkungan, membantu petani organik. 
Berawal dan bersama tanpa akhir 
pengalaman eksistensial (near to 
death) saat kecelakaan di Nederland 
menjadi energi untuk terus meneliti 
dan berbuat untuk sesama.  Sampai 
jumpa ibu Wardah.

SOSOK 
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Survival of the fittest (yang kuatlah yang 
menang)  atau yang paling baiklah yang 
menang? Sejak awal waktu- manusia 

telah merenungkan misteri altruisme, 
tapi seorang Darwinlah yang mengajukan 
pertanyaan paling jelas. Dari semut 
yang tulus hingga sengatan lebah atau 
seorang manusia yang menggantungkan 
hidupnya kepada orang asing, evolusi telah 
menghasilkan kebaikan namun secara teori 
tidak dijinkan.

Berlatar kisah sekitar 150 tahun-telah 
terjadi upaya ilmiah untuk menjelaskan 
apa itu kebaikan, The Price of Altruisme 
mengatakan untuk pertama kalinya- cerita 
bergerak dari seorang eksentrik jenius 
Amerika George Harga (1922-1975), ketika 
ia berusaha untuk menjawab teka-teki 
terbesar evolusi. Sebuah buku potret asli 
dan menembus pemikiran abad kedua 

puluh, juga bersisi perjalanan sangat pribadi. 
Sebuah proyek Manhattan yang terinspirasi 
untuk menjelaskan pengertian altruisme 
dari rasa putus asa para gelandangan.  Buku 
ini menantang paradoks teka teki Darwin. 
Kisah bunuh diri Jose yang tragis di flatnya 
diantara gelandangan-dimana dia telah 
memberikan semua hartanya, memberikan 
perenungan  utama tentang kemungkinan 
kebajikan yang original. 

Kisah dalam buku ini juga telah 
mengantarkan Wardah Alkatiri untuk 
mengembangkan riset dalam tesis dan 
disertasinya. Tidak hanya menjadi pengamat 
dari luar, Wardah juga inten bergulat dengan 
pengalaman traumatik kecelakaanya 
di Belanda untuk dijadikan refleksi dan 
metode menyatu dengan ekplorasi teori 
Insan Tauhidi.

Judul 
The Price of Altruism: George Price and the 

search for the origins of kindness 

Penulis 
Oren Harman

Penerbit
W. W. Norton & Company Ltd. Castle House, 

75/76  Wells Street, London W1T 3QT

iSbN
978-0-393-07923-4

Tahun
2010

REVIEW BUKU

Karya Penelitian
1. “Desperately Seeking Unity: 

A Postmodern Critique”, was 
accepted for the 3rd International 
Conference on Thoughts on Human 
Sciences in Islam, November, 2016, 
Jakarta, Indonesia.

2. “Sustainability Literacy: Some 
Challenges in Education in 
Developing Countries” in 9th ICAPA, 
2016 (International Congress of 
Asian Philosophical Association) 
conference on Decolonization, 
Education, Arts & Humanities: and 
Higher Education Leadership in the 
Asian Community, July 20-24, Kuala 
Lumpur, Malaysia. The paper will 
be included in IJAPA (International 
Journal of Asian Philosophical 
Association) issue September, 
2016.

3. “Contesting Human Dignity: 
Traditionalist, Reformist, 
Modernist Islam in Indonesia” is 
being reviewed for edited book “The 
Quest for Humanity – Contemporary 
Muslim approaches to the notion 

of human dignity in the context of 
Qur’anic anthropology”, by Rudiger 
Braun and Huseyin I. Cicek, Erlangen 
Centre for Islam and Law in Europe, 
University of Erlangen-Nuremberg.

4. “The Winner Couldn’t Take It All – 
An Alternative Development in the 
Global South by Indonesian Mus-
lim communities” was accepted 
in IUAES conference (the Interna-
tional Union of Anthropological and 
Ethnological Sciences) on Alterna-
tive or Imagined Development(s)? 
Exploring the Gap between Theory 
and Practices of Governance in the 
Global South: Actors, Dynamics and 
Resistances, in Dubrovnik, Croatia, 
on May 4-9, 2016.

5. “Theorizing Muhammad’s Nation. 
For a New Concept of Muslim in a 
Changing Global Environment” will 
be included in special issue of ‘Islam 
and Social Contract’ in Comparative 
Islamic Studies, Equinox, 2016.

6. “A Matter of Faith, a Matter of 
Meaning. The Need of Epistemo-

logical Pluralism”, in University of 
Waikato Islamic Studies Confer-
ence: Islam and its Relations with 
Others, 11-12 November, 2015, Ham-
ilton, New Zealand. The paper was 
recommended by the Chair of the 
conference to the journal Islam and 
Christian-Muslim Relations (Rout-
ledge/Taylor & Francis)

7. Tesis: “Muhammad’s Nation 
is Called. The Potential for 
Endogenous Relocalisation in 
Muslim Communities in Indonesia”, 
in the 2nd International Conference 
on Thoughts on Human Sciences 
in Islam, 18-19 November, 2015, 
Jakarta, Indonesia.

8. “When the World is Flat. Islamic 
Universalism and Environmental 
Contract” in the panel: ‘Islam and 
Social Contract’, in EASR (European 
Association of the Study of 
Religion) conference “Religion and 
Pluralities of Knowledge”, 11-15 May 
2014, University of Groningen, The 
Netherlands.
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 Setiap generasi mempunyai kecerdasan masing-masing dalam menangkap zaman. 
Kimia, industrialisasi, Pembangunan, Filsafat Islam, Irfan, pecinta alam dan bertani. 
Sederet pengalaman inilah yang mewarna perjalanan hidup Wardah dari teori hingga 
praktek. Sidang pembaca terhormat, mungkin sebagian dari kita pernah frustasi dan 
bosan belajar Filsafat Islam dan Irfan. Tapi tidak bagi ibu pecinta lingkungan ini, meski 
usia terus menua, Wardah masih giat belajar dan meneliti. Singkat kata, kesimpulan 
sementara redaksi, Irfan itu ujungnya tanggung jawab semampunya, bukan semata 
persoalan kognitif. Benarkah?, ..bu Wardah berbagi pengalaman dengan kita... 

Anda pernah menggerakkan petani organik 
cukup lama, apa kegelisahan anda?

Ini berawal dari Teknik Kimia dan Industry Petro-
kimia tadi - dimana saya berada ketika itu. Mungkin saya 
memang seorang pencinta alam (ini saya sadari setelah 
dewasa)  – karena, sejak kecil saya selalu terpesona dan 
deeply attached pada objek-objek alam seperti pohon, 
bunga, burung, gunung, sungai dsb. Jadi rupanya saya 
salah masuk jurusan kuliah - karena Teknik Kimia justru 
bikin industri yang mencemari dan merusak lingkungan 
pada akhirnya. 

Kegelisahan itu memuncak ketika saya mengandung 
anak pertama dan melahirkan di tahun 1994. Itu instink ibu, 
menurut saya, ingin menjaga anaknya se aman mungkin. 
Saya jadi khawatir pada keamanan pangan karena 
menyadari banyak pencemaran di lahan pertanian (karena 
saya tahu betul penggunaan pupuk kimia dan pestisida 
oleh petani Indonesia itu seperti apa – tidak diawasi, 
tidak dibimbing); pencemaran di laut karena limbah pabrik 
dibuang begitu saja (mencemari ikan dan seafood); serta 
pemakaian bahan-bahan aditif makanan seperti pewarna, 
perasa, dsb. Ini pun tanpa diawasi oleh pihak yang 
berkewajiban. Jadi sejak itulah saya serius mempelajari 
pertanian organik, pertanian ramah lingkungan sekaligus 
sehat karena meminimalkan penggunaan input dari 
luar seperti pupuk, pestisida, herbisida, dan membuat 
penggantinya dari alam. 

Saya memulai eksperimen dengan petani yang masih 
tersisa di sekitar kompleks perumahan kami di Jatibening 
waktu itu. Lalu, tahun 1998 saya putuskan untuk benar-
benar serius menggerakkan pertanian organik, saya 
buatlah Yayasan Amani. Nah semakin dalam saya masuk 
ke kehidupan petani, semakin ter-kuak-lah masalah yang 
lebih besar. Ternyata ada persoalan yang lebih besar dari 
sekedar pemakaian bahan kimia di sana, yaitu, kemiskinan 
eksrim, ketidak-adilan, land grabbing (pendudukan tanah 
oleh orang kota), dan berbagai masalah sosial lainnya. 
Rata-rata petani Indonesia itu petani gurem dengan lahan 
dibawah 0.3 Ha, atau cuma penggarap – nggak punya 
lahan sama sekali. 
 Pendek cerita, kita beroperasi di Cisarua Bogor, 
Sukabumi, Yogya, Magelang, Pekalongan dan Bedugul 
Bali. Lalu saya juga membuat produk pangan sehat 

dengan menggerakkan masyarakat di sekitar kebun. 
Jadilah industri kecil tahu, tempe, kecap, minyak kelapa, 
tepung, bumbu-bumbu juga peternakan ayam. Ketika 
saya tinggalkan Amani untuk melanjutkan studi ke New 
Zealand di tahun 2009, saya dibantu sampai sekitar 64 
karyawan.

Bisa diceritakan ketersambungan kegelisahan 
tersebut setelah anda di New Zealand , 
pengalaman apa yang bisa di share?

Oo itu  iya  saya merasa kejadian di Swiss itu bagian dari 
perjalanan spiritual saya. Itu kejadian yang begitu luar biasa 
sampai-sampai kalau ditanya kayak gini saya tidak tahu 
akan menyebutnya dengan apa, dan menggambarkannya 
bagaimana. Yang jelas saya yakin Allah mau menjatuhkan 
saya sampai di titik nol sampai benar-benar habis. Waktu 
itu saya udah semester dua kuliah di ICAS, jadi mungkin itu 
bagian dari ‘kuliah’ tadi hahaha... setidaknya dari situlah 
research questions saya berasal, pertanyaan-pertanyaan 
fundamental tentang ke-sementara-an hidup, tentang 
penderitaan, tentang ketidak-adilan, tentang makna 
hidup, dsb, yang muncul selama saya di tempat tidur 
berbulan-bulan itu. Pertanyaan-pertanyaan itu juga yang 
kemudian terus mendorong saya untuk mencari hingga 
studi ke New Zealand setelahnya. 

Setelah lulus S3 dan meninggalkan aktifitas 
pertanian organik, apa ide anda sekarang, 
denger-denger anda sudah punya konsep 
tentang Green Pesantren?

Bukan Green Pesantren, tapi sebuah Institute yang 
ingin saya beri nama Green Santri Institute  yaitu sebuah 
sekolah tinggi dimana Muslim Indonesia dari berbagai 
aliran dan madzhab bisa duduk bersama-sama belajar 
dan mengkaji semua ilmu praktis yang terkait dengan 
persoalan sustainability (ke-bisa-berlanjut-an). 

Yaitu: Green economics dengan mengkaji Ekonomi 
Islam (dari pandangan berbagai madzhab); Environmental 
law degan mengkaji Fiqh al-Biah (dari pandangan berbagai 
madzhab); Sustainable Community Development dengan 
mengkaji bagaimana gerakan tersebut bisa dan mungkin 
dijalankan secara massif oleh pesantren dan ormas-ormas 

WaWancaRa
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KOlOm

Dalam tradisi pengajaran dan penyusunan ilmu-ilmu 
keislaman, para bapak dan pengajar ilmu pengetahuan 
meletakkan satu pembahasan pengantar seputar tinjauan 
umum terhadap ilmu yang akan ditelaah subjek dan masalah-
masalahnya. Awalnya, mereka meletakkan pembahasan ini 
dalam Logika di bawah judul al-ru’us al-tsamaniyah li al-‘ulum 
‘delapan topik pokok ilmu’ (Mishbah Yazdi, v.1, pelajaran 5). 
Dan kini, dengan berkembang pesatnya studi filsafat hingga 
melahirkan beragam filsafat terapan (falsafeh-e mudhaf) 
sebanyak disiplin ilmu-ilmu spesifik, adakalanya tinjauan 
umum delapan topik pokok ini disebut juga sebagai filsafat 
suatu disiplin ilmu.

Dalam pengertian ini, filsafat yang dibubuhkan di awal 
judul bukanlah ulangan dari filsafat Islam. Filsafat filsafat 
Islam, sebagaimana filsafat metafisika, filsafat ontologi, 
filsafat epistemologi, filsafat fisika, filsafat logika, dll., adalah 
metastudi yang mengamati filsafat Islam dari luar wilayahnya. 
Dalam tinjauan eksterior ini, filsafat Islam ditempatkan sebagai 
objek lalu, sejauh delapan topik pokok ilmu, ditelaah delapan 
aspek, di antaranya manfaat dan fungsi. 

Atas dasar ini, kiranya dapat dilihat posisi tema dan studi 
di sini dalam peta ilmu-ilmu kefilsafatan Islam. Seperti telah 
dinyatakan tegas ketradisionalan masalah, pertanyaan “apa 

peran dan pengaruh filsafat Islam dalam kehidupan dan nasib 
manusia?” semestinya dan senyatanya sudah diprediksikan 
jawabannya sejak awal kali filsafat Islam terdisiplinkan secara 
sistematis. 

Ironisnya, sejauh pengetahuan penulis, tidak ada seorang 
filosof Muslim yang secara konkret menguasai kehidupan dan 
mengelolanya berdasarkan filsafat dan idealisme kebenaran. 
Filosof Muslim kontemporer, Javadi Amuli, menuliskan, “Kita 
tidak bisa menyimpulkan filsafat imbuhan (Filsafat Politik) 
maupun materi-materinya dari filsafat mutlak (murni).” 

Namun, fakta berikut ini juga sulit diabaikan bahwa tidak 
sedikit filosof Muslim yang terbuang dari medan pengaruh 
dinamika kehidupan. Nasib tragis bapak pendiri Filsafat 
Pencerahan (Hikmat Al-Isyraq), Suhrawardi, wujud nyata dari 
bakti besar filsafat. Hukuman Shalahuddin Al Ayubi atas filosof 
syahid ini mengungkapkan betapa definisi hakîm muta’allih 
dalam Filsafat Pencerahan menjadi ancaman laten yang sudah 
dirasakan Al Ayyubi akan menggangu stabilitas dan suksesi 
kekuasaannya.

Sekilas Realitas Filsafat Islam
Filsafat Islam satu proses intelektual yang, kendati 

terinspirasi sedikit-banyak nyadari tradisi lain, telah dimulai dan 

Filsafat Filsafat Islam: 
Menimbang Hermeneutika Masalah Fungsi

Ammar Fauzi, Ph.D
Ketua Riset STFI Sadra Jakarta

Islam untuk anggotanya masing-masing, (kajian politik, 
ekonomi, social, budaya tentang itu).

Saya bahkan sudah menysun silabus yang diperlukan 
untuk masing-masing kajian tersebut, termasuk detail 
programnya karena ide itu merupakan sisi empiris dan 
praktis hasil disertasi “Ph.D” saya, yang belum punya 
cuma dana untuk mewujudkannya....

Apa tip-tip anda untuk bisa menjadi peneliti 
hebat, apa kenikmatan menjadi peneliti, 
mungkin pengalaman ilmuan-ilmuan luar bisa 
membantu menjelaskan ?

Saya sih masih berusaha terus memperbaiki 
kemampuan riset saya. Yang jelas, saya selalu ‘immersed’ 

(benar-benar masuk) ke dalam apa saja yang sedang saya 
‘teliti’ saya menceburkan diri ke dalam atau berusaha 
sebisa mungkin mempunyai ‘lifeworld’ di sana. 

Karena riset yang saya buat selalu tentang hal-hal 
yang saya passionate di situ, maka keingintahuan akan 
‘kebenaran’ terus menggerakkan saya. Dengan demikian 
kenikmatan terbesar adalah ketika menemukan yang saya 
cari itu. 

Tentang ilmuan-ilmuan di luar, saya akui sangat 
terkesan pada totalitas dan disiplin mereka, dalam segala 
hal, mulai dari luasnya literature yang harus direview 
untuk sebuah riset, pemilihan metode, hingga disiplin cara 
penulisan, termasuk quote dan referensi, dsb.

My father was a business man and I am a business man. 
I want philosophy to be business-like; to get something done, to get something settled

Surat Wittgenstein untuk M. O’C. Drury, 1930
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menghasilkan banyak pencapaian ilmiah oleh tradisi Islam dan 
Muslimin. Sejauh ini, prestasi filsafat Islam secara kuantitatif 
dihitung oleh Allamah Thabathaba’i telah mencapai lebih dari 
200 tema-tema baru, belum termasuk laporan Murthadha 
Muthahhari mengenai pengayaan argumen, penajaman 
premis, dan penjernihan kaidah sepanjang tiga sistem mazhab 
filsafat Islam. Dalam pengamatan Misbah Yazdi, perjalanan 
filsafat Islam bergerak umumnya secara komplementer di atas 
garis spiral, semakin berproses semakin menyempurna dan 
menguatkan ajaran-ajaran Islam dan keimanan Muslimin.

Di samping sikap optimis di atas, tidak sedikit gelombang 
besar sinisme dan rasa keterancaman oleh filsafat yang diangkat 
oleh tokoh-tokoh. Dari dua arah yang berlawanan sekaligus, 
akal dan filsafat menjadi objek kekhawatiran, kecaman hingga 
pengkafiran baik dari kalangan literalis seperti: ahli hadis, ahli 
hukum fikih, maupun hujatan dan sindiran nyinyir dari kalangan 
esoteris, utamanya [sebagian] kaum sufi. 

Maka, setidaknya dalam dua lini ini, yakni lini esoterik dan lini 
eksoterik-literal, filsafat dan akal filosof menyadari posisinya 
untuk segera meyakinkan fungsi dan perannya, alih-alih 
menghambat perkembangan ilmu atau justru menyimpangkan 
arah keimanan dan mengaburkan pesan teks, memperkaya 
khazanah, menjernihkan masalah secara lebih nyata dan turut 
memperkokoh ajaran-ajaran keimanan agama.

Sementara sikap-sikap konfrontatif dan destruktif terhadap 
filsafat Islam di dalam masyarakat Muslim sendiri masih saja 
menggenang kental, filsafat Islam menghadapi tantangan 
di tengah komunitas yang kecenderungan dan arah pikirnya 
mengarah atau malah tegak di atas sebentuk pragmatisme, 
empirisisme dan positivisme. Lantaran desakan pragmatistik, 
barangkali muncul kegelisahan akibat ketidaksabaran 

menunggu peran filsafat Islam. Lantaran orientasi empiris, 
filsafat Islam justru kehilangan medan kerjanya. Lantaran pola 
pikir positivistik, bicara tentang filsafat Islam saja sudah tak 
lagi bermakna (meaningless).

Hermeneutika Masalah
Untuk tanggung jawab intelektual (doxastic responsibility) 

filsafat Islam di akhir ini, sudah mendesak untuk meninjau 
kembali pertanyaan di atas, yaitu dengan pertama-tama 
mendudukkan masalah dan mempertajam pertanyaan itu 
sendiri. Dalam identifikasi masalah, barangkali ada banyak 
pemahaman dari pertanyaan tadi:

Pertama, pertanyaan ini hendak menggali peran pemikiran 
filosofis dalam mengisi arah dan haluan bagi kehidupan 
individual dan sosial manusia, seperti peran kaidah-kaidah 
filosofis yang dirumuskan dari pembahasan relasi antara 
pengetahuan dan tindakan, antara ada eksternal dan ada 
dalam-pikiran. Adakalanya konsep ambiguitas ada (tasykik 
al-wujud) diajukan sebagai peran konkret dari masalah 
fundamental filsafat Islam dalam teknik menjelaskan duduk 
masalah. Atau konsep tasya’un (sepadan dengan tajalli) dalam 
Kebijaksanaan Utama, mazhab filsafat yang diakui paling 
canggih dan megah dalam tradisi Islam, diterapkan dalam 
manajemen dan kepemimpinan.

Kedua, pertanyaan itu dikemukakan dalam upaya mengenali 
aspek psikologis suatu topik filosofis dan skala efektivitas 
filsafat Islam dalam perubahan kepribadian dan pengambilan 
keputusan seseorang atau, dengan kata lain, mengukur tingkat 
dan kualitas hidup ‘keluarga’ filsafat Islam dan kepedulian 
praksis mereka di tengah aneka ragam tuntutan penyelesaian 
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nasib keseharian di berbagai level.
Ketiga, pertanyaan di atas dimaksudkan untuk mengurai 

peran dan kontribusi para filosof terdahulu dan terkini dalam 
pembangunan dan dinamika sosial-politik, baik sebagaimana 
adanya maupun sebagaimana harusnya.

Keempat, peran filsafat Islam dituntut untuk ditinjau 
kembali dalam rangka menyimpulkan ada-tidaknya dan apa 
ragamnya relasi antara “pola pikir filosofis” dan pengelolaan 
masyarakat. Yang dimaksud dengan pola pikir di sini ialah 
karakter pikir yang tampak pada agen pengelola dalam 
penganalisis problem, mengambil keputusan dan tindakan.

Masing-masing diskripsi dari pertanyaan pokok di atas 
tidak mengurangi nilai signifikansi satu sama lain. Namun, 
yang tidak kurang pentingnya ialah skala relevansi pertanyaan 
itu sendiri dengan semua deskripsi tadi. Yakni, apakah fungsi 
dan peran filsafat Islam dapat terserap hingga ke tingkat akar 
rumput secara langsung? 

Dalam semua identifikasi masalah di atas, dapat diamati 
adanya penantian besar dari filsafat Islam untuk menampilkan 
kekuatan dan kontribusinya di medan sosial-politik. Ini sangat 
mudah dimengerti, terutama bila mengurut hingga ketitik 
awal kali filsafat itu sendiri diinisiasi oleh Sokrates. Dalam 
keyakinan Plato, filsafat bukan untuk filsafat, yakni untuk 
pengetahuan dan cinta pengetahuan. Peran filsafat hanya 
terdefinisikan manakala filsafat identik dengan kebijaksanaan 
yang menjadi landasan kebijakan tertinggi dan paling 
menentukan, yaitu kebijakan negara dan politik. Filsafat 
adalah politik, dan filosof adalah pemimpin.

Sejak awal kali doktrin Plato terserap dalam filsafat 
Islam, terutama pada karya-karya Al-Farabi dan Ibn Sina, 
studi-studi filsafat dituntaskan ghalibnya dengan filsafat 

praktis, tepatnya masalah-masalah filsafat politik seperti: 
masyarakat, keadilan, kebebasan, kekuasaan, kepemimpinan, 
legitimasi.

Sebagai bidang yang sangat eksklusif atau, karena satu 
dan lain alasan, dibuat jadi eksklusif, terlampau berlebihan 
kiranya bila peran filsafat Islam diharapkan atau dipaksa-
paksakan hingga harus dirasakan secara langsung oleh 
setiap orang dalam setiap masalah hidup. Filsafat, entah 
apa pun sistem dan sifatnya, bukan segala-galanya, bukan 
satu-satunya alat apalagi tujuan. Filsafat hanyalah satu dari 
sekian fasilitas peradaban kemanusiaan yang dapat diklaim 
sanggup secara efektif memberikan kepuasan intelektual dan 
penjelasan rasional mengenai masalah-masalah fundamental 
individu dan masyarakat. 

Atas dasar ini, yakni aspek fundamentalitas dan ke-
langsung-an, penjelasan Javadi Amuli di muka dapat diikuti 
kelengkapannya untuk menempatkan posisi filsafat [murni] 
Islam dan filsafat imbuhan. Sebagai filsafat murni dalam 
perbandingan dengan filsafat imbuhan, yakni filsafat politik, 
Kebijaksanaan Utama (Al-Hikmat Al-Muta’āliyah) tidak dapat 
berperan langsung untuk menuntaskan masalah-masalah 
filsafat politik. 

“Dengan dua alasan, kita tidak bisa mengakses secara 
langsung Kebijaksanaan Utama: (a) Kebijaksanaan Utama 
adalah filsafat murni (muthlaq), sementara filsafat politik 
adalah filsafat imbuhan; tidak ada filsafat murni yang mengisi 
kebutuhan filsafat imbuhan selain dalam menjelaskan dasar-
dasar, (b) dari kedalaman dan keluasan Kebijaksanaan Utama 
tidak selayaknya kita mengharapkan dapat menjelaskan 
masalah-masalah spesifik politik.” (Bi’tsat, no. 29, 1387HS).
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Moderator diskusi 9/11/2016, Filsafat UGM “Rekontruksi 
Pemikiran Religius dalam Islam karya Iqbal”, bapak Syarif , 
memberi catatan informasi tentang keberadaan buku Iqbal di 
Indonesia. Buku  ini edisi  Indonesia, diterbitkan oleh Mizan, 
diterjemahkan oleh Hawasi dan Musa kazhim, bukanlah yang 
pertama kali diterbitkan dari buku asli Mognum Opus-nya Sir 
Muhammad Iqbal, The Reconstruction 
of Religious Thought in Islam, terbitan 
Kapur Art Printing  di Lahore pada 1930.

Karya kedua Iqbal setelah 
disertasinya, The Development of 
Metaphysics in Persia, ini kemudian 
diterbitkan kembali oleh  Oxford  
university press pada 1934,  dan  pada 
1974 dan  1981 oleh Nusrat Ali for Kitab 
Bhavan, New Delhi,  dan  edisi 1984 
yang diedit oleh Saeed Sheikh dan  
dipublikasikan oleh Institute of Islamic 
Culture, Lahore,Pakistan (yang menjadi 
naskah asli dari buku yang sedang 
dibedah).

Edisi Indonesia lainnya, 
diterjemahkan oleh  Osman Raliby 
dengan judul  Pembangunan Kembali 
Alam Pikiran Islam  pada1966, dan oleh Ali Audah, Taufik  
Ismail, dan Goenawan Muhammad, dengan tajuk Membangun 
Kembali Pikiran Agama dalam Islam, yang dipublikasikan oleh  
penerbit  Tintamas  Jakarta pada 1966. Satu lagi, publikasi  oleh 
Penerbit  Kalam Mulia dengan judul Rekonstruksi Pemikiran 
Islam pada 1994.

Menurut saya, buku ini jika di kontekkan dengan kondisi 
mutakhir, maka harapan Iqbal, untuk me re-kontruksi-
mengembalikan semangat dan arah perjalanan peradaban 
Islam kembali ke era sahabat dan nabi memiliki irisan yang 
sama dengan sebagian kelompok Islam.

Akan tetapi mungkin yang membedakan adalah tone 
apresiasi terhadap Filsafat Yunani, jika Iqbal pesimis dengan 
Filsafat Yunani, setidaknya anti platonik, sebaliknya sebagian 
kelompok Islam justru mengharamkan Filsafat. Disitulah 
dilemanya, karena apapun alasanya untuk mengeliminir 
secara total Filsafat Yunani dalam dialektika pemikiran Islam, 

sama saja menghilangkan keutuhan sejarah 
dialektika pemikiran Islam dari era nabi 
Muhammad hingga sekarang.

Hal ini belum dihitung, resiko jika Islam 
dipahami tanpa akal, maka keutuhan 
pemahaman Islam akan pincang, karena 
memahami Islam dengan akal adalah fitrah 
manusia, karena Islam adalah agama fitrah. 
Namun bukan berarti, tanpa Filsafat Yunani 
kesempurnaan Islam menjadi berkurang.

Menurut Muhammad Husain Thabathaba’i, 
dalam buku   Islam va Insan-e Mu’asher, Qom, 
1379 HS. Dikatakan, sebagai fakta sejarah tak 
dapat dipungkiri bahwa karya-karya filosof 
Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan Plotinus, 
turut berkontribusi terhadap kemajuan 
ilmu pengetahuan kamu Muslimin. Namun, 
kadangkala ini disalahpahami sehingga 

sebagian orang berpikir bahwa segalanya yang terkandung 
dalam filsafat Yunani dapat ditemukan dalam kumpulan ayat-
ayat kitab suci Islam dan ucapan-ucapan nabi dan para imam 
suci a.s, sehingga pada dasarnya filsafat tidak diperlukan 
untuk ditelaah. Sebagian justru sebaliknya menyimpulkan 
bahwa filsafat Yunani sesungguhnya telah berjasa dalam 
menyempurnakan Islam.

Perlu ditegaskan bahwa penjelasan-penjelasan agama, 
yaitu kandungan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, mencakup 
ajaran-ajaran yang berkenaan dengan keyakinan baik secara 
global maupun detail. Akan tetapi penjelasan-penjelasan ini, 

Membaca 
Cita-Cita Iqbal 
Melalui Thabathabai

M. Ma’ruf

OpInI
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karena ditujukan untuk semua kalangan umat manusia baik 
yang pandai maupun yang tidak, telah disesuaikan kadarnya 
dengan pemahaman masyarakat awam.

Ajaran-ajaran Islam telah dijelaskan sesederhana 
mungkin sehingga dapat dipahami oleh siapapun. Dengan 
demikian, jika kita ingin mendapatkan pemahaman yang 
lebih mendalam lagi, yakni jika kita ingin mendalami ajaran 
Islam, terpaksa kita harus mengadakan kajian-kajian ilmiah 
lainnya.

Keberadaan penjelasan-penjelasan agama seputar 
ketuhanan dan lain sebagainya tidaklah menyebabkan kita 
sudah cukup dari pengetahuan Islam yang paling dalam. 
Kita tetap membutuhkan ilmu-ilmu yang lain sebagai 
sarana pendalaman pemahaman. Ilmu-ilmu yang lain juga 
seperti filsafat Yunani, misalnya Ilmu Kalam, yaitu ilmu 
yang tersusun dari sekumpulan dalil-dalil tekstual agama 
yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang membahas 
berbagai macam permasalahan keyakinan dan akidah. 
Untuk mendalami ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis, kita 
juga sangat memerlukan ilmu ini.

Adapun jika ada sebagian kalangan yang berpikir bahwa 
filsafat Yunani telah berjasa dalam menyempurnakan 
Islam, andai saja kenyataannya memang demikian, maka 
itu artinya Islam adalah agama yang tidak sempurna lalu 
filsafatlah yang menyempurnakan kekurangan-kekurangan 
tersebut. Hanya saja kenyataan yang sebenarnya tidaklah 
seperti ini.

Tidak adanya suatu ilmu dalam ajaran Islam bukan 
berarti keberadaannya telah menyempurnakan ajaran 
tersebut. Misalnya, kita menyadari bahwa tanpa memiliki 
logika yang benar dan menguasai ilmu logika, kita tidak 

dapat memahami ajaran-ajaran Islam dengan benar lalu 
menjelaskannya kepada orang lain. Lalu apakah keberadaan 
ilmu Logika merupakan penyempurna ajaran Islam?

Sebagai contoh lain, kita juga memahami bahwa 
tanpa menguasai ilmu Ushul, kita tidak dapat memahami 
hukum-hukum Fiqih dengan benar lalu menghukumi sesuai 
dengan hukum-hukum tersebut. Maka apakah keberadaan 
ilmu Ushul merupakan penyempurna ajaran Islam? Tidak. 
Keberadaan Ilmu logika dan ilmu Ushul bagi ajaran Islam 
ibarat jalan yang dapat dilewati dalam rangka memahami 
ajaran tersebut. Jelas sekali bahwa keberadaan jalan tidak 
dapat disebut sebagai penyempurna.

Terlihat dari prespektif Tabatabai, baik ajaran Islam 
dan Filsafat Yunani, keduanya memiliki irisan dan harmoni, 
bahkan Mulla Sadra sampai pada afirmasi, filsafat yang tidak 
sesuai dengan Al-Quran dan sunnah akan celaka, artinya 
filsafat Yunani sepenuhnya bisa dibaca dengan Islam, tidak 
hanya beririsan lagi, lebih dari itu sebagian Filsafat Yunani 
ada di dalam lingkaran Islam. Namun demikian, pernyataan 
ini semestinya memerlukan detil justifikasi, tidak hanya 
sekedar klaim belaka. Bukan begitu???. Mulla Sadra yakin 
benar, segala jenis filsafat bisa disaring dengan Al-Quran 
dan Sunnah, sedang Tabatabai sedikit lebih hati-hati sebagai 
mufasir, masing-masing memiliki penekanan yang berbeda.  
Filsafat Yunani tidak serta merta menyempurnakan Islam, 
sedang letak kesempurnaan Islam karean bisa dakses 
berbagi lapis masyarakat audiensnya, sedang filsafat, 
sejenis keterampilan pengetahuan yang perlu latihan 
intelektual khusus. Antara Islam dan Filsafat Yunani sering 
saling mengafirmasi, terkadang saling menegasi-perlu 
kajian khusus.

1. ICS (INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUFISM), 

KONFERENSI INTERNASIONAL TASAWUF SETIAP 

TAHUN

2. FAP (FORUM ANTAR PAKAR)-SERIAL DISKUSI 

PERTEMUAN INTELEKTUAL SADRA DENGAN PIHAK 

LUAR 

3. FTP (FORUM TEMU PAKAR)-SERIAL DISKUSI 

PERTEMUAN INTELEKTUAL INTERNAL SADRA 

4. SHORT COURSE DALAM DAN LUAR NEGRI

5. LOGIC CONTEST

6. KC (KEY WORDS), EXPLANASI SINGKAT KATA-KATA 

KUNCI DALAM FILSAFAT ISLAM, TASAWUF, DLL

7. PENERBITAN JURNAL KANZ PHILOSOPHIA DAN 

TANZIL

8. MANAGEMEN PERPUSTAKAN SADRA

9. SHORT COURSE PENERJEMAHAN TEKS ARAB

10. SHORT COURSE PENULISAN ILMIAH DAN MEDIA

PROGRAM DEPARTEMEN RISET STFI SADRA

SEKILAS INFO

Newspaper.indd   12 12/21/2016   11:13:06 AM


