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A.     Pengertian Filsafat Islam 

Memahami filsafat Islam tentu tak semudah kita kira, lebih-lebih menginginkan pemahaman dalam maknanya yang 

genuine, baik definisi maupun akar terbentuknya. Secara definitif, sebagian orang mengatakan bahwa filsafat Islam 

adalah filsafat yang lahir dari rahim pemikiran orang Islam. Pemahaman ini mengidentifikasi bahwa alur filsafat untuk 

memperoleh kebijaksanaan (wisdom) bermuara pada metafisika (ilahiyat) Islam yang selaras konsepsi filsafat Yunani. 

Senada pemahaman tersebut, Fazlurrahman mengatakan bahwa memahami filsafat Islam tidak bisa meminggirkan 

filsafat Yunani, sebab Islam tak lebih merupakan “baju” bagi aktualisasi filsafat Yunani di dunia Islam. 

Sekalipun demikian, yang tidak bisa dinafikan para filsuf adalah tujuan untuk memperoleh kebijaksanaan (wisdom) 

dengan cara berfilsafat. Kearifan/kebijaksanaan yang diupayakan adalah kualitas keagamaan melalui penerapan 

struktur filsafat Yunani pada prinsip-prinsip Islam. Fazlurrahman mengatakan bahwa filsafat Islam adalah filsafat yang 

memberi “gema” Islam ke dalam filsafat. Seyyed Hossein Nasr berbeda dari Fazlurrahman menegaskan bahwa filsafat 

Islam adalah filsafat yang bersumber dari sumber-sumber otoritatif Islam, yaitu Al-Qur‟an dan Hadits. Dalam 

prakteknya, filsafat Islam menjabarkan prinsip-prinsip dan menimba inspirasi dari kedua sumber tersebut, sehingga 

melahirkan corak filsafat yang berprinsip beda, meski pada tataran permukaannya banyak persamaan dengan filsafat 

Yunani sebagai kiblat bagi proses inklusif dan adaptasi kreatif. Bertumpunya filsafat Islam pada kedua sumber 

pengetahuan Islam tersebut, mengundang komentar Henry Corbin dan menyebut bahwa filsafat Is lam sebagai filsafat 

Kenabian (prophetic philosophy). 

Mencari kearifan merupakan makna dasar istilah filsafat (philo: cinta dan shophia: kearifan) yang sudah ada sejak 

zaman purba. Oleh karena itulah, al-Farabi mencatat dalam kitabnya Tahshil al-Sa‟adah bahwa orang-orang Kaldan 

(kawasan Mesopotamia) adalah pemilik purba tradisi filsafat yang diwariskan orang-orang Mesir dan ditransformasikan 

kepada masyarakat Yunani. Sekalipun demikian, tradisi India dan China tidak bisa dikesampingkan sebagai daratan yang 

memiliki hubungan dengan filsafat Yunani. 

Ditangan orang Yunani, tradisi mencari kearifan dilakukan secara intensif dengan metode sistematis serta berusaha 

melepaskan diri dari berbagai belenggu mitos. Pada taraf inilah, satu sisi usaha rasional menjadi ti tik pijak filsafat, pada 

sisi lain, metode intuitif dapat disemaikan kepada penikmat mitologi Yunani. Sejak zaman Yunani, metode yang 

digunakan dalam pemikiran filsafat tidak tunggal, tetapi juga menggunakan metode intuitif.  

Metode-metode dalam pemikiran filsafat Yunani, mengalami pergeseran ditangan kaum modern Barat. Filsafat 

dipersempit pada sekedar usaha rasioal, dan pendekatan intuitif diidentikkan dengan mistik. Pada titik ini, okultis atau 

“pemiskinan” yang bernaung di bawah dominasi positivisme sains atau reduksi logika dan linguistik, ditengarai sebagai 

penyimpangan makna filsafat dari tujuan asalnya, yaitu love of wisdom. 

Sedangkan dalam pandangan para filosof muslim, filsafat sebagaimana makna dasarnya, yaitu cinta kearifan ( love of 

wisdom) yang bertujuan mencari hakikat segala yang ada (Being; wujud) tanpa harus dibatasi pada usaha rasional an 

sich, tetapi lebih menekankan pada penggunaan segala sumber pengetahuan secara integratif, mulai dari potensi 

rasional, intuisi dan wahyu. 

Corak pemikiran para filosof muslim sangat beragam, seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd yang menganut madzhab 

Peripetatik, Suhrawardi dengan madzhab Iluminasionistik (Israqi), Mulla Sadra dengan Hikmah Muta‟aliyah-nya dan Ibnu 

Arabi dengan Wahdat al-Wujud-nya, sekalipun menurut William Chittick, Ibnu Arabi tidak pernah menyebut istilah itu, 

sedangkan Al-Ghazali dengan corak religius-ortodok yang bermuara pada sufistik. 

Dalam Islam, filsafat dengan berbagai aliran dan corak tersebut, tetap berada dalam koridor tujuannya, yaitu love of 

wisdom. Dalam Islam terdapat istilah hikmah yang diidentifikasikan sebagai filsafat. Dalam hikmah, kebenaran yang 

dicari adalah kebenaran tertinggi, yaitu Tuhan sebagai Yang Maha Benar (al-Haqq). Itulah puncak pencarian kebenaran 

sehingga metafisika disebut al-falsafat al-ula, sebagaimana al-Kindi yeng memberi judul bukunya dengan Fi al-Falsafat 

al-Ula. Dalam buku ini, Al-Kindi berbicara tiga komponen filosofis, yaitu filsafat, hikmah dan Haqiqat. Ketiga komponen 

tersebut tidak dapat dipisahkan satu dari lainnya, sebab ketiganya memiliki kesalingketerkaitan untuk membangun 

pemahaman komprehensif tentang filsafat Islam. 



Kearifan yang dicari itu tidak hanya dalam tataran konseptual, seperti ditegaskan al-Kindi dalam Fi al-Falsafat al-Ula 

bahwa filsafat memiliki tujuan teoretis, yaitu kebenaran, dan tujuan praktis yaitu struktur tindakan sesuai dengan 

kebenaran yang diperoleh. Oleh karena itu, kearifan dalam filsafat Islam tidak hanya sekedar teori belaka, melainkan 

struktur tindakan yang berbentuk prilaku dan pola hidup sebagai cermin pribadi seorang filosof. 

Senada al-Kindi, al-Farabi menambahkan dengan membagi dasar filsafat Islam pada keyakinan (al-yaqinniyyah) dan 

dugaan (al-madznunah), sekaligus menegaskan bahwa filsafat adalah induk semua ilmu pengetahuan. Dengan 

pandangan yang menyamai kedua tokoh diatas, dalam Uyun al-Hikmah, Ibnu Sina mengatakan bahwa filsafat atau 

hikmah sebagai kesempurnaan jiwa manusia melalui tasawwur (konseptualisasi) dan tasdiq (pembenaran) atas realitas 

teoretis dan praktis sesuai dengan kemampuan manusia. 

Dari tiga figure filsuf muslim (al-kindi, al-Farabi dan Ibnu Sina), tidak ada alasan untuk menolak filsafat dalam Islam, 

karena filsafat identik dengan hikmah dalam Islam. Dan ketiga filsuf muslim tersebut telah membuktikan kearifan antara 

teori dan praktek. Contoh, Ibnu Sina sebagai tokoh terbesar Peripatetik, adalah muslim yang sholat setiap menghadapi 

persoalan keilmuan yang pelik. Dengan demikian, ibnu Sina menampikkan gagasan hikmah al-masyriqiyyah selaras 

hikmah al-israq-nya Suhrawardi. Ibnu Arabi dan Suhrawardi menekankan pada kejernihan batin untuk menangkap 

kebenaran hakiki dan realitas metafisik. Kehidupan praktis para filsuf muslim sering lepas dari perhatian, karena hanya 

terfokus pada ide yang sering ditangkap secara tidak utuh. Oliver Leaman mengatakan bahwa corak filsuf muslim 

menunjukkan kreativitas dalam menyelesaikan berbagai persoalan mendasar dalam Islam dengan tetap berada dibawah 

paradigma ketauhidan yang bersumber pada Al-Qur‟an dan hadits. 

Kata filsafat Islam telah lama kita dengar, namun lingkup dan perannya kita masih belum begitu “paham”. Hal ini 

setidaknya didasari tiga alasan. Pertama, ketika filsafat Yunani diperkenalkan pada dunia Islam, Islam telah 

mengembangkan sistem teologi yang menekankan keesaan Tuhan dan syari‟ah, yang menjadi pedoman bagi masyarakat 

muslim. Pandangan tauhid dan syari‟ah sangat dominan, sehingga tidak ada sistem apapun termasuk filsafat yang 

diterima kecuali sesuai dengan ajaran Islam (tauhid dan shari‟ah). Oleh karena itu, filsuf muslim selalu mencocokkan 

pemikiran filsafat Yunani dengan landasan fundamental Islam. 

Kedua, sebagai pemikir Islam, para filsuf Muslim menjadi pemerhati flsafat asing dengan nalar kritis. Ketiga, adanya 

perkembangan unik dalam filsafat Islam sebagai akibat dari interaksi antara Islam dengan filsafat Yunani. 

Konsekwensinya, para filsuf muslim mengembangkan beberapa isu filsafat yang belum pernah dikembangkan para filsuf 

Yunani, filsafat kenabian misalnya. 

B.   Objek Filsafat 

Isu filsafat ditentukan oleh objek yang dipikirkan, yaitu segala yang ada dan yang mungkin ada. Objek filsafat –menurut 

Louis Katt Soff, meliputi segala pengetahuan manusia serta segala sesuatu yang ingin diketahui manusia. Oleh karena 

itu, manusia memiliki pikiran atau akal yang aktif, maka manusia sesuai dengan tabiatnya, cenderung mengetahui 

segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada menurut akal pikirannya. Jadi objek filsafat ialah mencari keterangan 

sedalam-dalamnya. 

Objek filsafat ada dua, Objek Materia dan Objek Forma. Terdapat banyak kesamaan pada objek materia filsafat dan 

sains. Sains memiliki objek materia yang empiris; filsafat menyelidiki objek itu juga, tetapi bukan bagian yang empiris 

melainkan bagian yang abstrak. Sedang objek forma filsafat tiada lain ialah mencari keterangan yang sedalam-

dalamnya tentang objek materia filsafat (yakni segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada). Dari uraian tersebut, 

jelaslah bahwa : 

1.    Objek materia filsafat ialah Sarwa-yang-ada, yang pada garis besarnya dapat dibagi atas tiga persoalan pokok : 

Hakekat Tuhan; 

Hakekat Alam dan 

Hakekat Manusia. 

2.    Objek forma filsafat ialah usaha mencari keterangan secara radikal (sedalam-dalamnya sampai ke akarnya) 

tentang objek materi filsafat (sarwa-yang-ada). 



Dalam buku Filsafat Agama; Titik Temu Akal dengan Wahyu karangan Dr. H. Hamzah Ya‟qub dicatat bahwa, objek filsafat 

ialah mencari keterangan sedalam-dalamnya. Segala yang ada atau yang berwujud –dengan demikian- menjadi objek 

penyelidikan dan menjadi dasar pembagian filsafat menurut objeknya, yaitu : 

1.   Ada Umum, yakni menyelidiki apa yang ada secara umum. Realitanya,    memang terdapat bermacam-macam yang 

kesemuanya bersifat mungkin   adanya. Ada umum ini dalam dunia filsafat dikenal dengan sebutan   “Ontologia”, 

diderivasi dari bahasa Yunani “Onontos” yang berarti “ada”, atau dalam Bahasa Arab sering disebut Untulujiah dan 

Ilmul-kainat. 

2.   Ada Mutlak, yakni menyelidiki sesuatu yang ada secara mutlak, atau zat yang wajib adanya, tidak tergantung kepada 

apa dan siapapun. Adanya tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan. Ia harus terus ada, karena adanya bersifat 

pasti. Ia merupakan asal adanya segala sesuatu. Ada ini disebut “Tuhan” atau dalam bahasa Yunani “Theodicea” dan 

dalam Bahasa Arab disebut “Ilah” atau “Allah”. 

3.   Comologia, yaitu filsafat yang mengkaji hakikat alam semesta, dengan cara mempelajari apakah sebenarnya alam 

itu dan bagaimanakah hubungannya dengan Ada Mutlak. Cosmologia ini merupakan filsafat alam yang menjelaskan 

bahwa adanya alam bersifat tidak mutlak, alam dan isinya dimungkinkan karena adanya Allah. “Ada tidak mutlak” adalah 

mungkin “ada” dan mungkin “lenyap sewaktu-waktu” pada suatu masa. 

4.   Antropologia (Filsafat Manusia), karena manusia termasuk “ada yang tidak mutlak” maka ia juga  menjadi objek 

pembahasan. Apakah manusia itu sebenarnya, apakah kemampuan-kemampuannya dan apakah pendorong tindakannya. 

Semua ini diselidiki dan dibahas dalam Antropologia. 

5.   Etika, filsafat yang menyelidiki tingkah laku manusia. Bagaimana tingkah laku manusia yang dipandang baik dan 

buruk serta tingkah laku manusia mana yang membedakannya dari makhluk lain.  

6.   Logika, filsafat akal budi dan biasanya juga disebut mantiq. Akal budi adalah akal yang terpenting dalam penyelidikan 

manusia untuk mengetahui kebenaran. Tanpa kepastian tentang logika, maka semua penyelidikan tidak mempunyai 

kekuatan mendasar. Tegasnya, tanpa akal budi, takkan ada penyelidikan. Oleh karena itu, yang dipersoalkan adalah 

apakah manusia mempunyai akal budi dan dapatkah akal budi itu mencari kebenaran. Apakah kebenaran itu, sampai 

dimanakah kebenaran dapat ditangkap oleh akal budi manusia. Maka penyelidikan tentang akal budi ini disebut Filsafat 

Akal Budi atau Logika.  

Penyelidikan tentang objek dan aturan berpikir disebut logica minor, sedang yang menyelidiki prosedur berpikir disebut 

logica mayor. Filsafat akal budi ini disebut Epistimologi dan ada pula yang menyebut Critica, sebab akal menyelidiki akal. 

Adapun objek Filsafat Islam adalah juga objek kajian filsafat pada umumnya, yaitu realitas, baik yang material maupun 

yang ghaib. Perbedaannya terletak pada subjek yang memiliki komitmen Qur‟ani. Dalam hubungan ini objek kajian 

Filsafat Islam dalam tema besar adalah Tuhan, alam, manusia dan kebudayaan. Tema besar itu hendaknya dapat 

dijabarkan lebih spesifik sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dapat ditarik benang merah dari perkembangan 

sejarah pemikiran kefilsafatan hingga saat ini, bahwa setiap zaman memiliki semangatnya sendiri-sendiri. 

C.   Pandangan Filsafat Holistik  

Selain objek filsafat, satu hal tak kalah pentingnya untuk dieksplorasi, adalah mengenai pandangan yang bersifat 

integral-holistik. Integrasi sebagai suatu pendekatan yang terjadi pada berbagai bidang, khususnya integrasi di bidang 

sumber ilmu dan klasifikasi ilmu. Selain cerapan inderawi, filsafat Islam juga mengakui persepsi rasional dan mistik 

sebagai bagian sumber ilmu. Pada taraf inilah, terjadi integrasi antara metafisika, fisika dan matematika. sifat integratif 

ini juga terjadi di wilayah metodologi, karena filsafat Islam tidak hanya mengakui observasi sebagai metode ilmiah tapi 

juga terdapat burhani, irfani dan bayani. Oleh karena itu, filsafat Islam mengakui keabsahan observasi indrawi, nalar 

rasional, pengalaman intuitif, dan wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan. 

Penting untuk dikemukakan dalam konteks filsafat Islam yang holistik, bahwa ketiga bidang ilmu filsafat dan tasawuf 

tersebut diakui sebagai bidang yang sah dan tidak perlu dipertentangkan apa lagi ditolak, karena ketiganya merupakan 



tiga aspek kebenaran yang sama. Sangat mungkin bahwa ada seorang yang sekaligus saintis, filosof dan Sufi, karena 

sekalipun indera, akal dan hati bisa dibedakan, tetapi ketiganya terintegrasi dalam pribadi yang satu.  

D. Filsafat, Ilmu dan Agama 

Dialektika Sejarah telah membuktikan eksplorasi ilmiah manusia sangat menonjol di dunia dicapai pada zaman Yunani 

Kuno (abad IV dan V S.M). Bangsa Yunani ditakdirkan sebagai manusia yang mempunyai akal jernih. Bagi mereka ilmu 

adalah suatu keterangan rasional tentang kausalitas dari segala yang ada didunia ini. Dunia adalah kosmos yang teratur 

dengan aturan kausalitas rasional. Tiga dasar yang menjadi fokus ilmuwan Yunani pada waktu itu adalah kosmos, 

kausalitas dan rasionalitas. 

Pada dasarnya, kelahiran cara berfikir ilmiah merupakan revolusi besar dalam dunia ilmu pengetahuan, karena 

sebelumnya manusia lebih banyak berpikir menurut gagasan-gagasan magic dan mitology yang bersifat gaib dan tidak 

rasional. Dengan ilmu dan berfilsafat, manusia ingin mencari hakikat kebenaran segala sesuatu yang absolut, yaitu 

„Causa Prima‟ dari segala yang ada. Karenanya, kita setuju bila manusia disebut sebagai mahluk pencari kebenaran. 

Proses mencari kebenaran dilakukan melalui bertanya. Semakin banyak manusia, maka semakin banyak pertanyaan 

yang timbul. Manusia ingin mengetahui lebih dalam dugaan-dugaannya, asal mula dan tujuan kebebasannya, dan 

kemungkinan-kemungkinannya. Dengan sikap demikian, manusia sudah menghasilkan pengetahuan yang luas, sistematis 

dan metodis disiplin keilmuan. 

Sementara Ilmu pengetahuan tidak mampu menjawab sejumlah pertanyaan, maka Filasafat menjadi patokan untuk 

kembali. Filsafat adalah ilmu tanpa batas, tidak hanya menyelidiki salah satu bagian dari kenyataan, tetapi segala yang 

menarik perhatian manusia. Arthur Thompson dalam bukunya ”An Introducation to Science” menuliskan bahwa ilmu 

adalah deskripsi total dan konsisten dari fakta-fakta empirik yang dirumuskan dengan tanggung jawab. Driyarkara 

mengatakan, “Filsafat adalah pikiran manusia yang radikal, artinya dengan mengesampingkan pendirian-pendirian dan 

pendapat-pendapat yang diterima begitu saja, manusia mencoba memperlihatkan pandangan yang menjadi akar 

pandangan lain. Jika filsafat berbicara tentang masyarakat, hukum, sisiologi, kesusilaan dan sebagainya, maka 

pandangan filsafat tidak difokuskan semata pada sebab terdekat, melainkan lebih luas untuk menjawab pertanyaan 

‟mengapa‟. 

Filsafat adalah ilmu Pengetahuan dan Teknologi, filsafat memperlihatkan banyak kemajuan dalam bidang penyelidikan. 

Ilmu pengetahuan dan Teknologi bahkan melambung tinggi mencapai era nuklir dan telah terbukti mampu 

mempengaruhi proses penciptaan dan reproduksi manusia itu sendiri, dengan revolusi genetika yang bermuara pada 

kelahiran banyak bayi tabung. Fakta yang tak dapat dipungkiri pula, bahwa peradaban manusia sangat berutang kepada 

ilmu pengetahuan dan teknologi, berupa penciptaan sarana yang memudahkan pemenuhan kebutuhan manusia untuk 

hidup sesuai kodratnya. Semua ini –disatu pihak- merupakan dampak positif kemajuan ilmu pengetahuan, sedang 

dipihak lain, dampak negatifnya pun sangat menyedihkan. 

Ilmu yang bertujuan menguasai alam sering melupakan faktor eksitensi manusia, sebagai bagian dari alam. Kemajuan 

ilmu teknologi bukan lagi meningkatkan martabat manusia, tetapi harus dibayar dengan kebahagiaannya. Berbagai 

polusi dan dekadensi dialami peradaban manusia disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam 

usahanya, keilmuwan bukan semata-mata ditujukan untuk menghasilkan ilmuwan pandai dan trampil, tetapi juga 

bermoral tinggi. 

E.   Filsafat sebagai Mitra Agama 

Salah satu pemikir muslim (Al-Ghazali) dalam beberapa konsepsinya memandang filsafat sebagai lawan agama, 

terutama dari karakteristik nalar filsafat yang bertumpu pada akal dan cenderung menomorduakan wahyu. Namun 

demikian, ditangan para filsuf muslim, filsafat dapat dijadikan sebagai mitra atau pendukung bagi keteguhan nilai -nilai 

agama, apalagi ketika agama dalam kondisi mendapat “tekanan” dari sains dan filsafat modern yang notabenenya 

muncul dari peradaban rasional. Pada konteks ini, keyakinan para filsuf bahwa Islam adalah agama yang menempatkan 

akal pada posisi terhormat, maka Islam pada dasarnya dapat dijelaskan secara rasional dan logis. 

Selama ini filsafat dicurigai sebagai disiplin ilmu yang dapat mengancam agama, apalagi filsafat Barat yang  tercerabut 

dari akar-akar metafisiknya. Tetapi filsafat Islam dapat mengarahkannya secara benar dan berpotensi menjadi mitra 



dan pendukung agama. Dalam hal ini filsafat dapat bertindak sebagai benteng yang melindungi agama dari berbagai 

ancaman dan serangan ilmiah-filosofis. Serangan terhadap eksistensi Tuhan, misalnya dapat dijawab dengan berbagai 

argumen adanya Tuhan yang telah banyak dikemukakan para filsuf Muslim, seperti al-Kindi, Ibn Sina, Ibn Rusyd dll. 

Serangan terhadap wahyu bisa dijawab dengan berbagai teori pewahyuan yang telah dikemukakan banyak pemikir 

Muslim, seperti al-Ghazali, al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Taymiyyah, Ibn Rusyd, Mulla Shadra dll. Serangan terhadap validitas 

pengalaman mistik dan religius, juga telah dijawab secara mendalam oleh Muhammad Iqbal dalam bukunya 

Reconstruction of Religiuous Thought in Islam dan Mehdi Ha‟iri Yazdi dalam bukunya The Principle of Epistemology in 

Islamic Philosophy: Knowledge by Presence. Dalam kedua karya ini, Iqbal dan Yazdi telah mencoba menjelaskan secara 

filosofis tentang realitas pengalaman religius dan mistik, dan berusaha menjadikan pengalaman mistik sebagai salah 

satu sumber ilmu yang sah. 

F.   Peran Filsafat Islam dalam Dunia Modern  

Saat ini, umat Islam tengah dilanda berbagai persoalan ilmiah filosofis yang datang dari Barat. Berbagai teori ilmiah 

dari berbagai bidang; fisika, biologi, psikologi, dan sosiologi, atas nama metode ilmiah telah menyerang fondasi-fondasi 

kepercayaan agama. Tuhan tak lagi dipandang perlu untuk dibawa dalam penjelasan-penjelasan ilmiah. Laplace (w. 1827) 

menegaskan bahwa kehadiran Tuhan dalam pandangan ilmiah hanyalah menempati posisi hipotesa, sedang saat ini 

saintis tidak lagi memerlukan hipotesa tersebut, karena alam “telah” bisa d ijelaskan secara ilmiah tanpa harus merujuk 

kepada Tuhan. Bagi mereka bukan Tuhan yang bertanggung jawab atas keteraturan alam, tetapi hukum alam itu sendiri.  

Tantangan beragam juga terjadi di bidang lain, seperti bidang spiritual, ekonomi, arkologi dll. Tentu saja tantangan 

seperti ini tidak boleh dibiarkan tanpa kritik, atau respons kritis-kreatif yang dapat menjawab tantangan-tantangan 

tersebut secara rasional dan elegan, dan tidak semata-mata bersifat dogmatis dan otoriter. Pada taraf inilah, filsafat 

Islam dapat berperan sangat aktif dan signifikan. 

G.   Filsafat Islam di Indonesia  

Filsafat Islam belum mendapat perhatian serius di Indonesia, karena memang filsafat Islam baru diperkenalkan ke 

publik Indonesia pada tahun 70-an, tepatnya oleh Harun Nasution melalui karyanya yang terkenal  Falsafah & Mistisime 

dalam Islam (1973). Dalam masterpiece-nya, Harun telah perkenalkan 6 filosof Muslim terkenal, yaitu al-Kindi, al-Razi, 

al-Farabi, Ibn Sina dan Ibn Rusyd, setelah sebelumnya ia bicarakan “Kontak Pertama antara Islam dan ilmu pengetahuan 

serta falsafah Yunani.” Melalui buku ini pula, Harun dengan singkat memperkenalkan ajaran para filosof Muslim 

tersebut, sehingga para mahasiswa Muslim dapat mengetahui dan memahami sampai tingkat tertentu tentang filsafa t 

Islam. 

Saat ini, sebaran informasi tentang filsafat Islam telah dapat dinikmati secara luas. Berbagai kumpulan informasi yang 

tertuang dalam berbagai buku sangat mudah untuk didapatkan. Seperti buku, History of Muslim Philosophy, A History of 

Islamic Philosophy yang di edit Nasr dan Oliver Leaman. Berbagai karya filsafat lebih spesifik juga sangat mudah 

ditemukan, seperti buku The Philosophy of Mulla Sadra yang ditulis oleh Fazlur Rahman dengan penekanan pembahasan 

pada aspek pemikiran Knowledge and Illumination  Mulla Shadra. 

II.    SEKILAS OBJEK MATERIA FILSAFAT ISLAM ; ALLAH, MANUSIA DAN ALAM SEMESTA 

Satu sisi, Allah adalah Esa dalam segala totalitas dzat, sifat-sifat, dan perbutan-perbuatan-Nya. Pada sisi yang lain, 

Allah adalah dzat yang fungsional. Allah menciptakan, memberi petunjuk, memerintah, dan memelihara alam semesta 

ini. Allah juga menanamkan pengetahuan, membimbing dan menolong manusia. Allah Maha Mengetahui, Maha Menolong, 

Maha Bijaksana, Hakim, Maha Adil, dan Maha Tunggal. Allah Maha Mendahului dan Maha Menerima segala bentuk pujaan 

dan penghambaan. 

Keyakinan ini merupakan keyakinan terhadap sesuatu yang lebih tinggi dan merupakan kesadaran keyakinan kepada 

yang ghaib. Oleh karena itu, tauhid merupakan titik puncak, landasan, memadu, dan menjadi sasaran keimanan yang 

mencakup keyakinan dalam hati, penegasan melalui lisan, dan perwujudan dalam perbuatan. Maka konsekuensinya, 

pergerakan hidup manusia harus mampu melarutkan nilai-nilai Tauhid dalam berbagai realitas kehidupan. 



Allah adalah Pencipta segala sesuatu. Dia menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baik kejadian dan 

menganugerahkan kedudukan terhormat kepada manusia di hadapan ciptaan-Nya yang lain. Kedudukan seperti itu 

ditandai dengan pemberian daya fikir, kemampuan berkreasi dan kesadaran moral. Potensi itulah yang memungkinkan 

manusia memerankan fungsi sebagai khalifah dan hamba Allah. Dalam kehidupan sebagai khalifah, manusia 

memberanikan diri untuk mengemban amanat berat. Sebagai hamba Allah, manusia harus melaksanakan ketentuan-

ketentuan-Nya. Untuk itu, manusia dilengkapi dengan kesadaran moral yang selalu harus dirawat, jika manusia tidak 

ingin terjatuh pada kedudukan yang rendah. 

Dengan demikian, manusia sebagai ciptaan Allah memiliki setidaknya dua pola hubungan dengan sang Khalik, yaitu pola 

yang didasarkan pada kedudukan manusia sebagai khalifah Allah, dan sebagai hamba Allah. Kedua pola ini dijalani 

secara seimbang, lurus dan teguh, dengan tidak mengorbankan salah satunya, sebab membatasi pada salah satu pola 

saja akan membawa manusia kepada kedudukan dan fungsi kemanusiaan yang tidak sempurna. Sebagai akibatnya, 

manusia tidak dapat mengejawentahkan prinsip tauhid secara maksimal. 

Pola hubungan manusia dengan Allah juga harus dijalani dengan ikhlas, artinya pola ini dijalani dengan mengharapkan 

keridloan Allah. Sehingga pusat perhatian dalam menjalani dua pola ini adalah ikhtiar yang sungguh-sungguh. 

Sedangkan hasil optimal sepenuhnya kehendak Allah. Dengan demikian, berarti diberikan penekanan menjadi insan yang 

mengembangkan dua pola hubungan dengan Allah. Dengan menyadari arti niat dan ikhtiar, sehingga muncul manusia-

manusia yang berkesadaran tinggi, kreatif dan dinamik dalam berhubungan dengan Allah, namun tetap taqwa dan tidak 

pongah kepada Allah. 

Dengan karunia akal, manusia berfikir, merenungkan dan berfikir tentang ke-Maha-anNya, yakni ke-Mahaan yang tidak 

tertandingi oleh siapapun. Akan tetapi manusia yang dilengkapi potensi-potensi positif memungkinkan dirinya untuk 

meniru fungsi ke-Maha-anNya, sebab dalam diri manusia terdapat fitrah uluhiyah atau fitrah suci yang selalu 

memproyeksikan kebaikan dan keindahan, sehingga tidak mustahil ketika manusia melakukan sujud dan dzikir 

kepadaNya, berarti menjalankan fungsi al- Quddus. Ketika manusia berbelas kasih dan berbuat baik kepada tetangga 

dan sesamanya, berarti telah memerankan fungsi ar-Rahman dan ar-Rahim. Ketika manusia bekerja dengan 

kesungguhan dan ketabahan untuk mendapatkan rizki, maka manusia telah menjalankan fungsi a l-Ghoniyyu, dan 

demikian juga dengan sifat-sifat Allah lainnya. Pada tingkat ini, manusia dengan anugerah akal dan seperangkat potensi 

yang dimiliki, memungkinkannya menggapai dan memerankan fungsi-fungsi sebagai khalifah Allah di bumi. 

Dalam kreasinya, manusia memiliki kemerdekaan untuk memilih dan menentukan cara yang paling disukai. Dari semua 

pola tingkah lakunya, manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai upayanya. Karenanya, manusia 

dituntut untuk selalu memfungsikan secara maksimal kemerdekaan yang dimiliki, baik secara individu maupun kolektif 

dalam konteks kehidupan bermasyarakat. 

Sekalipun dalam diri manusia dikaruniai kemerdekaan, sebagai esensi kemanusiaan untuk menentukan dirinya, namun 

kemerdekaan itu masih dipagari keterbatasan-keterbatasan, sebab semuanya tetap dalam kendali “kepastian-

kepastian” yang Maha Adil. Oleh sebab itu, manusia bebas berbuat dan berusaha ( ikhtiar) untuk menentukan nasibnya 

sendiri, apakah dia menjadi mukmin atau kafir, pandai atau bodoh, kaya atau miskin, manusia harus berlomba-lomba 

mencari kebaikan dan tidak cepat puas dengan hasil karyanya. Bagaimanapun, manusia harus sadar pula dengan 

keterbatasan- keterbatasannya, karena semua itu sesuai sunnatullah, hukum alam dan sebab akibat yang selamanya 

tidak akan berubah, maka segala upaya harus disertai tawakkal. Dari sini, dapat dipahami bahwa manusia dalam 

kehidupannya harus selalu dinamis, penuh dengan gerak dan semangat untuk berprestasi secara tidak fatalistis. 

Apabila usaha itu belum berhasil, maka harus direspon dengan lapang dada, qona'ah (menerima) karena disitulah 

sunnatullah berlaku. 

Kenyataan bahwa Allah meniupkan ruh-Nya kepada materi dasar manusia, menunjukan bahwa manusia berkedudukaan 

mulia diantara ciptaan-ciptaan Allah. Dari ketinggian eksistensi dan potensi yang dimiliki ini, manusia mempunyai 

kedudukan yang sama antara yang satu dengan lainnya. Sebagai warga dunia, manusia adalah satu. Sebagai warga 

negara, manusia adalah sebangsa. Sebagai mukmin, manusia adalah bersaudara. Tidak ada yang lebih utama kecuali 

ketakwaannya. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan, ada yang menonjol kebaikannya, ada pula yang 

menonjol potensi kelemahannya, agar antara satu dengan yang lainnya saling mengenal, selalu memadu kelebihan 

masing-masing untuk saling kait mengkait atau setidaknya manusia harus berlomba dalam mencari dan mencapai 



kebaikan. Karenanya, manusia dituntut untuk saling menghormati, bekerjasama, tolong menolong, menasehati, dan 

saling mengajak kepada kebenaran demi kebaikan bersama. 

Manusia harus selalu mengembangkan daya responnya terhadap kehidupan. Respon tersebut pada umumnya 

merupakan usaha mengembangkan kehidupan berupa hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Hasil-hasil kreatifitas 

tersebut sebagian dilestarikan sebagai tradisi, dan sebagian diubah. Pelestarian dan perubahan sela lu mewarnai 

kehidupan manusia. Budaya yang bersesuaian dengan normativitas bahkan merupakan perwujudan dari nilai-nilai 

tauhid. Dengan demikian, pengembangan berbagai aspek budaya dan tradisi dalam kehidupan manusia dilaksanakan 

sesuai dengan nilai dalam hubungan dengan Allah, manusia dan alam. manusia harus berusaha menegakan iman, taqwa 

dan amal shaleh guna mewujudkan kehidupan lebih baik dan penuh rahmat di dunia. Di dalam kehidupan itu, sesama 

manusia harus saling menghormati harkat dan martabat masing-masing, berderajat, berlaku adil dan mengusahakan 

kebahagiaan bersama. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang didahului sikap keterbukaan, komunikasi dan dialog antar 

sesama. Semua usaha dan perjuangan ini harus terus-menerus dilakukan sepanjang dialektika sejarah manusia terus 

berevolusi. 

 


