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satu cara yang perlu ditempuh adalah mengembangkan model home
schooling (yang antara lain berbentuk “pembelajaran personal”) seperti
yang pernah diterapkan pada masa kejayaan Islam abad pertengahan.

- Membangun hubungan sinergis di antara 3 pilar utama perubahan: 1)
ulama/intelektual; 2) pengusaha (pelaku ekonomi); dan 3) penguasa
(pemerintah).

C. Prospek dan Tantangan ke Depan
- Demokratisasi Pendidikan: Mendayung di antara Dua Karang

(Demokratisasi Politik dan Demokratisasi Ekonomi).
- Core kampus adalah “pendidikan”, sedang core pemerintahan adalah

politik. Membangun demokratisasi pendidikan tidak bisa berjalan sendiri,
melainkan harus bersinergi dengan komponen lainnya, yaitu: politik dan
ekonomi.

- Otonomi kampus mestinya memiliki peran yang cukup strategis dalam
membangun sistem keilmuan yang positif dan produktif. Otonomi kampus
harus ditopang oleh stake holder yang mampu membawa perubahan lebih
cepat, yaitu: ekonomi dan politik.
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- Hubungan “superior-inferior” hanya akan melahirkan polarisasi
berkepanjangan antara agama dan peradaban kamanusiaan.

C. Memperbesar Porsi “Kontekstualisasi Agama”
- Maksud kontekstualisasi agama adalah mengembangkan nilai-nilai

universal agama sejajar dengan nilai-nilai universal kemanusiaan.
- Kontekstualisasi agama juga berarti berupaya memaksimalkan peran dan

fungsi agama agar tidak tergerus dari dinamika peradaban kemanusiaan.
- Memperbesar porsi kontekstualisasi agama juga berarti menghindari

“dekontekstualisasi agama” yang justru cenderung melahirkan
“skripturalisme agama” di masyarakat.

 MEMBANGUN SISTEM KEILMUAN YANG POSITIF DAN PRODUKTIF

A. Makna “Positif” dan “Produktif”
- Maksud “positif” adalah merujuk pada segala produk kemanusiaan yang

memberi kontribusi lebih nyata dan konstruktif bagi masyarakat.
Kenyataan bahwa dalam tradisi intelektualisme Islam, kita juga mengenal
predikat positif terhadap disiplin ilmu tertentu. Misalnya kita mengenal
kemunculan “tasawuf positif” yang tentunya adalah sebagai lawan dari
“tasawuf negatif”.

- Sedangkan produktif artinya merujuk pada segala produk kemanusiaan
berkesinambungan (continuity) dan inovatif. Sistem keilmuan yang
produktif adalah yang mampu membawa masyarakat ke arah perubahan
yang lebih baik.

B. Apa Yang Harus Dilakukan
- Membangun tradisi intelektualisme yang inklusif (kampus adalah lembaga

ilmiah, produsen keilmuan, dan aktor perubahan, sehingga nilai-nilai ilmiah
dari mana atau siapa saja—sepanjang sesuai dengan nalar sehat
kemanusiaan—maka hal itu harus diterima secara terbuka.

- Membangun knowledge empowerment, bukan improvement knowledge.
Knowledge empowerment berorientasi dan menempatkan ilmu
pengetahuan sebagai instrumen pemberdayaan bagi masyarakat.
Sementara improvement knowledge hanya berorientasi dan menempatkan
ilmu pengetahuan sebagai instrumen perbaikan (baik kualitas maupun
kuantitas) bagi masyarakat.

- Membangun sistem pendidikan alternatif. Sebagian kalangan berpendapat
bahwa “sistem pendidikan klasikal” adalah korban kapitalisme global. Salah
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inklusif, termasuk mengembangkan teologi inklusif (baik intra-agama
maupun antar-agama).

- Responsif lebih responsif dalam menghadapi (sekaligus mengantisipasi)
dinamika peradaban kemanusiaan global.

- Akomodatif lebih siap mengakomodasi pluralitas agama dan budaya.
- Apresiatif khususnya terhadap tradisi keilmuan Barat, filsafat, dan

tasawuf.
- Dinamismengingat pijakan utamanya adalah ijtihad dalam arti luas.

B. Kelemahan:
- Elitis karena kekuatan utama pembaruan Islam Liberal (Indonesia) lebih

pada intelektualisme yang biasanya hanya bisa diterima atau dimengerti
oleh kalangan terpelajar.

- Resistensi khususnya dari masyarakat umum dan tokoh agama serta
pemerintah yang lebih mengedepankan “kewajiban” daripada “hak”

- kurang positif dan produktif dalam arti kurang terfokus pada program
dan agenda aksi yang lebih nyata dan bersentuhan secara langsung dengan
kebutuhan mayoritas masyarakat.

- less empowerment  LII tidak atau belum mampu membangun sinergi
yang positif dan produktif untuk selanjutnya menciptakan pemberdayaan
bagi masyarakat luas, baik dari segi budaya, ekonomi, maupun politik.

 MEMBANGUN POLA HUBUNGAN YANG PROPORSIONAL

A. Keseimbangan “Dunia” dan “Akhirat”
- Maksud “dunia” di sini adalah semangat kehidupan material sebagai

penopang lahirnya teknologi dan kemajuan sains, termasuk membangun
sistem keilmuan yang mendukung ke arah tersebut.

- Adapun maksud “akhirat” adalah semangat menumbuhkan nilai-nilai
spiritual dan sikap sosial yang didasarkan pada “misi kenabian” yang
membebaskan masyarakat dari kungkungan keterbelakangan, penindasan,
dan ketidakberdayaan.

B. Menghilangkan Pola Hubungan “Superior-Inferior”
- Membangun pola hubungan yang berimbang (sinergis) antara agama dan

peradaban global.
- Agama tidak boleh ditempatkan pada posisi superior di atas sains dan

peradaban global; demikian juga sebaliknya.
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- Membangun “dialog segitiga” antara khazanah intelektualisme Islam, nilai-
nilai kemodernan, dan tradisi lokal.

- Menumbuhkan etos keilmuan yang kritis, ilmiah, dan rasional sebagai
modal utama melahirkan peradaban universal yang ditopang oleh nilai-nilai
kemodernan dan keagamaan yang substantif.

- Mengembangkan sikap toleran, inklusif, pluralis, dan humanis demi
menegaskan eksistensi agama dalam percaturan peradaban global.

- Beberapa tokoh yang masuk dalam kategori ini antara lain: Fazlur Rahman
dan Nurcholish Madjid.

C. Neo-Tradisionalisme berbasis tradisi sebagai penyanggah utama dalam
membangun peradaban.
- Membangun nilai-nilai tradisi lokal yang berkembang di mayarakat (lokal)

sebagai potensi positif bagi lahirnya tradisi intelektualisme, etos kerja, dan
penopang pembangunan bangsa.

- Nilai-nilai tradisional menjadi penyanggah utama dalam melahirkan
demokratisasi dan peradaban kemanusiaan universal.

- Lebih kritis dalam menyikapi nilai-nilai kemodernan (modernisme),
khususnya yang diusung oleh masyarakat Barat dan para tokoh yang
western centrist.

- Beberapa tokoh yang masuk dalam kategori ini antara lain: Muhammad
‘Abid al-Jabiri dan Abdurrahman Wahid.

D. Rasionalisme Radikal berbasis rasio (akal) dalam membangun peradaban
kemanusiaan.
- Rasio (akal) adalah sentral utama dalam melahirkan peradaban

kemanusiaan.
- Menempatkan akal dan wahyu secara sejajar, bahkan pada batas-batas

tertentu, akal ditempatkan sedikit lebih tinggi daripada wahyu.
- Wilayah ushūluddīn (doktrin dasar agama) seperti kenabian, kitab suci, dan

eskatologi, bisa direkonstruksi dan bahkan didekonstruksi.
- Beberapa tokoh yang masuk dalam kategori ini Ahmad Wahib dan Djohan

Effendy.

 KEKUATAN DAN KELEMAHAN LII

A. Kekuatan:
- Inklusifmenganut sekaligus mengembangkan pemikiran dan sikap yang
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 TINJAUAN UMUM LII
- Islam Liberal sebagai bagian dari “ijtihad kemanusiaan”, sama halnya dengan

“Islam Fundamentalis” atau pun “Islam Moderat”.
- Istilah “isme” pada terminologi “liberalisme” merujuk pada suatu keyakinan

(credo) yang dianut secara sadar.
- Karakteristik Islam Liberal: 1) teks-keagamaan (substantif, kontekstual, dan

rasional); 2) ideologi-keagamaan (sekularistik); 3) teologi-keagamaan (teologi
inklusif-rasional); 4) tradisi keilmuan (tidak terikat mazhab keilmuan, inc.
apresiatif terhadap filsafat dan tasawuf); 5) program dan agenda aksi
(pencerahan intelektualisme).

 TIPOLOGI LII
Secara umum, LII bermuara pada 4 tipologi. Keempat tipologi ini didasarkan pada
Tipologi ini diambil berdasarkan kecenderungan umum yang menjadi karakter
khusus bagi para pemikir atau aktivis berhaluan progresif-liberal.

A. Modernisme Ortodoks berbasis semangat ilmiah dan etos kemodernan
- Kemajuan umat Islam harus ditopang oleh semangat ilmiah, rasional, dan

etos kemodernan.
- Tipologi ini sangat kuat dalam mengusung nilai-nilai kemodernan

(modernisme) sebagai penyanggah utama lahirnya kemajuan peradaban
umat Islam.

- Nilai-nilai kemodernan yang diraih masyarakat Barat bisa menjadi data
banding sekaligus proyek percontohan bagi kemajuan umat Islam.

- Beberapa tokoh yang masuk dalam kategori ini adalah Muhammad Abduh,
Ali Abdul Raziq, Thaha Husein, dan di Indonesia adalah Harun Nasution.

B. Neo-Modernisme berbasis hubungan dialogis antara etos kemodernan dan
nilai-nilai keislaman


