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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Islamisasi ilmu dan pengilmuan Islam merupakan topik yang selalu 

memunculkan gairah untuk dikaji di kalangan akademisi perguruan tinggi. 

Dominasi pemikiran dan ideologi sekuler yang berimplikasi pada 

perkembangan ilmu pengetahuan, memunculkan spirit di kalangan intelektual 

Islam untuk memadupadankan ilmu dan agama. Sejatinya usaha 

mengintegrasikan Islam dan ilmu pengetahuan merupakan tema klasik dan 

bukan sesuatu yang asing dalam dunia inteletual Islam baik secara normatif- 

teologis maupun secara historis. Menurut Bernard Lewis, bahwa Islam di 

periode klasik merupakan peradaban paling tercerahkan di dunia berkat 

semangat elaborasi saintis Muslim dalam membuat penemuan terobosan 

(groundbreaking discoveries) dipelbagai bidang keilmuan seperti fisika, kimia, 

biologi, medis, dan optik. Peradaban yang berlangsung selama kurang lebih 

enam abad (dari abad ketujuh sampai ketiga belas) yang mengundang daya tarik 

barat untuk menjadikan kiblat hijrahnya yang hasilnya adalah Renaissance 

eropa sebagai abad pencerahan atau abad ilmu pengetahuan, karena menjadikan 

Islam sebagai tempat ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang diimpor (Akyol, 

2013, hal. 76). 

Sejak masa Renaissance, ilmu barat melepas "wahyu agama" yang 

bermuatan mitos dan politik-ideologis sebagai bagian dari sumber 

pengetahuannya. Karena ketika itu tindakan dan kebijakan ortodoksi agama 

menunjukkan bias-bias irrasionalitas dan kepentingan politik kekuasaan. Maka 

sejak itu pergumulan sumber kebenaran adalah rasio-deduktif, bersumber dari 

penalaran akal dan empirik-induktif bersumber dari pengalaman yang diamati 

panca indera yang akhirnya pada titik persinggungannya melahirkan aliran- 

aliran yang bervariasi di antara keduanya; positivisme, pragmatisme dan 
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sensualisme adalah yang tetap eksis dan menonjol. 

Perkembangan ilmu pengetahuan mempengaruhi berbagai disiplin ilmu, 

salah satunya ilmu ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu disiplin 

pengetahuan yang memiliki andil besar dalam kehidupan manusia yang 

mendesak untuk ―diselamatkan‖ dari apa yang (al-Attas, 1995, hal. 24-25) sebut 

secularization. Proses penyelamatan ini ia sebut dengan istilah Islamization. 

Dalam Islamization work-plan-nya, al-Faruqi menempatkan ekonomi sebagai 

salah satu sebab utama malaise of the ummah, selain politik dan religio-kultural. 

Hal ini berangkat dari hilangnya visi dan kesalahan dalam sistem pendidikan 

perekonomian yang dikembangkan. 

Menurut (Rahmawaty, 2007) kata Islamisasi adalah proses aktivitas 

mengislamkan sesuatu hal. Istilah tersebut menghadrikan kesan bahwa terdapat 

beberapa ilmu yang tidak Islam, sehingga ilmu tersebut harus diislamkan. Agar 

corak keilmuan itu islami maka diberi label ―Islam‖ jadi muncul istilah tentang 

ekonomi Islam. Proses pemberian label Islam pada ilmu yang telah diislamkan 

yaitu dengan dua cara. Langkah pertama memisahkan konsep ilmu tersebut dari 

budaya barat dan selanjutnya memberikan konsep Islam dalam ilmu 

pengetahuan. Fungsi dari melakukan aktivitas Islamisasi ilmu pengetahuan 

ialah memperbaiki ilmu pengetahuan yang berbasis sosial ataupun sains dengan 

mendasarkan pada nilai keislaman. Islamisasi ilmu ekonomi awalnya dipelopori 

oleh tokoh ekonom Islam yakni Umar Chapra. Beliau yang mengagas proses 

Islamisasi ekonomi. Menurut Umar Chapra bahwa dalam pecentusan ekonomi 

Islam belum dapat dikatakan sebagai disiplin ilmu yang sudah mapan, hal 

tersebut terjadi karena belum ditemukan bangunan teoritik ekonomi Islam yang 

utuh. Saat ini, perkembangan ekonomi Islam masih dalam tahap pencarian teori 

yang memang sudah benar-benar pasti. Dengan itu, perkembangan ekonomi 

Islam juga disebabkan oleh gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan, dan gerakan 

ini di aktifkan kembali oleh Ismail Raji‘ Al-Faruqi dan Syed Muhammad 



 

3 

 

Naquib al-Attas. 

Ekonomi Islam adalah buah dari Islamisasi ilmu. Hadirnya ekonomi Islam 

sebagai jalan tengah dan solusi dari dua ideologi besar (kapitalisme dan 

sosialisme-komunisme) yang saling berdebat dan mempengaruhi jalannya 

aktivitas ekonomi di dunia. Jika disistem sosialisme-komunis ada banyaknya 

tekanan sehingga masyarakat tidak bebas berekspresi, maka disistem kapitalis 

juga yang pada saat ini mendominasi di dunia telah gagal menyelesaikan 

persoalan sosial ekonomi karena kecenderungan individualistik dan lunturnya 

semangat kemanusiaan dalam sistem tersebut. Memang mampu 

mensejahterakan individu atau negara, namun sejahtera di atas penderitaan 

orang lain, atau lebih halusnya pemodal bekerja untuk mendapat keuntungan 

laba, pekerja (buruh) bekerja untuk mendapat upah demi bertahan hidup 

(Bernstein, Edisi Revisi 2019). 

Selama ini pemikiran dalam ekonomi Islam didominasi oleh mazhab 

mainstream yang diprakarsai oleh Umar Chapra, M.A Mannan, dkk (Karim, 

2002, hal. 14). Secara garis besar, dapat dikatakan pemikiran kelompok 

iniberlandaskan paradigma islamisasi ilmu. Istilah islamisasi lazim digunakan 

dalam kajian sejarah untuk menjelaskan dampak masuknya Islam ke wilayah 

tertentu. Sebagai contoh, dalam suatu wilayah yang semula penduduknya tidak 

beragama Islam, tetapi setelah masuknya Islam ke wilayah tersebut, banyak 

penduduk yang berpindah kepada agama Islam. Dengan demikian islamisasi 

mengandung pengertian sebagai proses perubahan pada individu dan 

masyarakat yang pada mulanya belum Islam kemudian menjadi Islam, baik dari 

sisi afiliasi agama maupun aspek budayanya. Bagaimana kalau islamisasi 

digunakan dalam konteks ilmu pengetahuan, wajar kalau kemudian gagasan 

islamisasi ilmu pengetahuan mengundang pertanyaan yang bernada aneh. 

Misalnya, apakah ilmu pengetahuan yang telah berkembang pesat hingga abad 

ini tidak bisa dikatakan islami sehingga dipandang perlu dilakukannya 
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Islamisasi. 

 

Respons bernada aneh terhadap gagasan islamisasi ilmu pengetahuan 

salahsatunya diungkap oleh Kuntowijoyo—nama yang nantinya akan banyak 

disebut pada tulisan ini—saat menghadiri Kongres Psikologi Islam I di Solo 

pada 10 Oktober 2003. Pada kongres itu, ungkap Kuntowijoyo, ada yang 

berkomentar terhadap islamisasi ilmu pengetahuan sebagai ―Islamisasi non- 

pri‖, yang dihubungkan dengan khitan atau ―sunat‖. Maksudnya, islamisasi 

ilmu pengetahuan itu bisa dipahami seperti khitan yang dilakukan oleh ―non- 

pri‖ sehingga dia dikatakan sebagai orang Islam setelah dikhitan. Kuntowijoyo 

merasa kecewa dan sakit hati terhadap komentar yang dangkal terhadap 

islamisasi ilmu pengetahuan karena menurutnya gagasan tersebut merupakan 

gerakan intelektual yang sarat dengan nilai keagamaan (Kuntowijoyo, 2006).  

Respons terhadap islamisasi ilmu pengetahuan bahkan seperti pengalaman 

Kuntowijoyo bisa dikatakan wajar, karena di kalangan masyarakat ilmiah 

tertanam kuat suatu pandangan bahwa ilmu pengetahuan seharusnya melekat 

karakter universal (universalisme) dalam pengertian kebenaran dan cara kerja 

ilmu pengetahuan bersifat imperatif atau mengikat (kebenaran ilmu 

pengetahuan) dan (cara kerja ilmu pengetahuan) dapat digunakan oleh ilmuwan 

manapun tanpa perlu mempertimbangkan preferensi keagamaan penggunanya, 

misalnya preferensi Islam bagi ilmuwan Muslim. 

Lebih lanjutnya pemaknaan Islamisasi ilmu sebagaimana diungkapkan 

(Al-Attas, 2003, hal. 327) bahwa perlunya sterilisasi ilmu-ilmu barat, artinya 

Islam hanya digunakan sebagai alat sterilisasi terhadap perkembangan ilmu 

modern. Dengan kata lain, definisi tersebut belum mencapai esensi Islam. Hal 

inilah kemudian yang menimbulkan anggapan bahwa Islam hanya lebih 

memilih bersikap defense (bertahan) terhadap perkembangan ilmu modern, 

sehingga memunculkan pula istilah ―labelisasi Islam‖. 
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Gagasan islamisasi ilmu pengetahuan pada hakikatnya muncul sebagai 

respon atas dikotomi antara ilmu agama dan sains yang dimasukkan Barat 

sekuler dan budaya masyarakat modern ke dunia Islam. Suatu hal yang 

menarik, sebagai kelanjutan dari konsistensinya itu, Kuntowijoyo menghindari 

pembahasan tentang Islamisasi ilmu-ilmu sosial, suatu bidang keilmuan yang 

menjadi keahliannya. Alih-alih Islamisasi, Kuntowijoyo menawarkan konsep 

―ilmu sosial profetik‖ (ISP) seperti dapat dibaca pada bagian 18 dalam buku, 

Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi. Merujuk pada (Chase, 1967, hal. 21) , 

ilmu sosial melingkupi Antropologi Budaya, Psikologi Sosial, Sosiologi, 

Ekonomi, dan Ilmu Politik. Semua disiplin ilmu yang dipayungi oleh ilmu 

sosial tersebut telah berhasil menjalankan fungsi normatifnya, yakni 

menjelaskan berbagai fenomena sosial. Tidak berhenti pada tugas tersebut, ilmu 

sosial juga telah dilibatkan dalam perubahan sosial, tetapi fungsi tersebut 

dipandang belum cukup oleh Kuntowijoyo (Kuntowijoyo, 1998). 

Gagasan ISP yang diperkenalkan oleh Kuntowijoyo sejak dekade 80-an 

itu, dengan demikian dilatari oleh ketidakpuasan terhadap paradigma ilmu 

sosial yang meskipun telah mengalami kemajuan bahkan sampai ke taraf ingin 

melakukan perubahan, belum merefleksikan kehendak masyarakatnya. 

Sementara perubahan yang diimajinasikan oleh Kuntowijoyo adalah perubahan 

yang digerakkan oleh semangat dan mengarah pada proses humanisasi, liberasi, 

dan transendensi. Apa yang dilakukan oleh Kuntowijoyo mengingatkan kita 

pada kerja seorang ilmuwan kelahiran Ohio, Amerika Serikat, Thomas S. Kuhn 

yang menghasilkan konsep pergeseran paradigma. Dilihat dari kerangka kerja 

Kuhn, Kuntowijoyo ingin memperkenalkan ilmu sosial dengan paradigma baru 

yang disebutnya dengan ilmu sosial profetik yang bisa lebih diterima oleh 

kalangan akademisi secara lebih luas, daripada dengan nama ilmu sosial Islam. 

Menurut (Abdurrahman, 1999, hal. 40) bahwa Islam merupakan agama 

transformatif yang mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan perubahan 
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sosial (social of change) ke arah yang lebih baik. Rasulullah saw. dalam sirah 

kenabian menggambarkan betapa agama Islam melakukan transformasi sosial 

secara besar-besar pada masyarakat Makkah yang jahiliyah (bodoh) menjadi 

masyarakat yang beradab (berperadaban). Senada dengan apa yang 

diungkapkan Kuntowijoyo bahwa Islam sebagai agama yang memiliki misi 

humanisasi, liberasi, dan transendensi mempunyai potensi untuk dikembangkan 

sebagai gerakan transformasi yang relevan untuk pembebasan kemanusiaan, 

bukan hanya pada skala nasional tetapi internasional. Hal ini dikarenakan, Islam 

memiliki konsep yang jelas didalam setiap ajaran- ajarannya, diantara konsep 

tersebut adalah konsep tentang umat terbaik (the chosen people), aktivisme 

sejarah, pentingnya kesadaran, dan etika profetik (Kuntowijoyo, 2006, hal. 91). 

Kepercayaannya tersebut, sehingga ia telah mendudukkan Etika Islam 

sebagai counter revolution terhadap dunia modern, khususnya dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan. Begitu pula dalam perkembangan ekonomi 

sebagai bagian dari ilmu sosial, dimana ia telah mengembalikan keterkaitan 

sosial dalam ilmu ekonomi yang artinya pemahaman manusia beserta 

hakikatnya merupakan hal yang sangat fundamental dalam ilmu ekonomi, sebab 

dari pemahaman itulah teori ekonomi dan sistem ekonomi akan dikembangkan 

(Tuhuleley & dkk, 2003). 

Kuntowijoyo adalah cendekiawan Muslim Indonesia yang sangat 

memfokuskan dirinya pada pergulatan ilmu sosial. Hadirnya ilmu sosial 

profetik merupakan antitesa dari ilmu-ilmu sosial yang berkembang. Maka dari 

itu, Penulis berinisiatif mengelaborasi Ilmu Sosial profetik dan kemudian 

menerjemahkan kembali dalam konteks ekonomi menjadi ekonomi profetik. 

Walaupun kedepannya akan ada pinjam meminjam paradigma keilmuan, hal itu 

merupakan kelaziman dalam dunia keilmuan. Namun hal yang perlu dicatat, 

pengembangan paradigma keilmuan merupakan hal yang niscaya. Maka itu, 

(Rahman, 1982, hal. 1) dalam buku Islam and Modernity: Transformation of an 
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Intellectual Tradition mengatakan bahwa esensi pendidikan tinggi Islam adalah 

intelektualisme Islam (Islamic intellectualism). 

Ekonomi profetik adalah upaya penulis untuk melengkapi dan 

mengembangkan apa yang sudah ada di ekonomi Islam dengan menggunakan 

paradigma ISP. Dengan itu, penulis juga berusaha menggali pemikiran- 

pemikiran ekonomi profetik Kuntowijoyo. Dari latar belakang penelitian yang 

penulis rangkai, kiranya sangat perlu diteliti sebagai upaya melestarikan 

konektivitas intelektual Indonesia. Maka dari itu penulis menyusun tema 

penelitian ini dengan judul ―Ekonomi Profetik: Analisis Hermeneutik Pemikiran 

Kuntowijoyo‖. 

1.2. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, fokus penelitian ini pada 

pemikiran Kuntowijoyo dalam hal ini bertujuan untuk menemukan Pemikiran 

Ekonomi Profetik Kuntowijoyo. 

1.3.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan 

masalahnya sebagai berikut: 

1.3.1. Bagaimana Sosiologi Pengetahuan Kuntowijoyo yang Mempengaruhi 

Formulasi Teoritiknya?  

1.3.2. Bagaimana Konsep Ekonomi Profetik dalam Pemikiran 

Kuntowijoyo? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1.4.1. Mengungkapkan Sosiologi Pengetahuan Kuntowijoyo yang 

Mempengaruhi Formulasi Teoritiknya. 

1.4.2. Mengungkapkan Konsep Ekonomi Profetik dalam Pemikiran 

Kuntowijoyo. 

1.5.  Manfaat Penelitian 
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Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu: 

a. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu ekonomi Islam, yaitu 

membuat inovasi penggunaan ilmu sosial profetik sebagai landasan 

epistemologi ekonomi Islam. 

b. Memberikan gebrakan baru dalam dinamika ilmu ekonomi Islam, 

dalam hal ini, lewat paradigma Ilmu sosial profetik dalam pemikiran 

Kuntowijoyo melahirkan sebuah gagasan baru yakni ekonomi profetik 

sebagai penunjang ekonomi Islam kedepannya 

c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan pemikiran Kuntowijoyo dalam konteks 

ekonomi profetik sebagai wawasan baru ekonomi Islam. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan dalam 

membicarakan berbagai macam isu dan fenomena ekonomi saat ini. 

Dengan menggunakan paradigma ekonomi profetik Kuntowijoyo 

memberikan wawasan baru dan mengimplementasikan praktik-praktik 

ekonomi profetik (kenabian). 

b. Bagi Pelaku Ekonomi 

Penelitian ini diharapkan nantinya mampu diterapkan di masyarakat 

secara luas, khususnya para pedagang yang senantiasa melakukan 

aktivitas ekonomi, karena dalam ekonomi profetik terdapat isyarat- 

isyarat etika profetik. Maka harapan penulis, penelitian ini dapat 

menjadi tolak ukur dalam menjalankan aktifitas muamalahnya. 
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c. Bagi Perguruan Tinggi Islam 

Seperti yang penulis ungkapkan dalam latar belakang penelitian ini, 

bahwa integrasi ilmu dan agama selalu menjadi tema yang menarik di 

kalangan akademisi perguruan tinggi. Maka diharapkan penelitian ini 

menjadi referensi dalam mengembangkan minat mahasiswa untuk 

mengelaborasi pemikiran-pemikiran intelektual Islam, seperti yang 

penulis angkat menjadi judul yakni cendekiawan Muslim kharismatik, 

Kuntowijoyo. 

d. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan menjadi wawasan baru bagi penulis, dan 

senantiasa mengembangkan ekonomi profetik yang sedang penulis 

teliti lewat pemikiran Kuntowijoyo. 

1.6.  Definisi Operasional 

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan 

pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah 

judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu ―Ekonomi Profetik: Analisis 

Hermeneutik Pemikiran Kuntowijoyo‖ maka definisi operasional yang perlu 

dijelaskan yaitu: 

a. Ekonomi (wikipedia) adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas 

manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi 

terhadap barang dan jasa. Istilah ―ekonomi‖ sendiri berasal dari bahasa 

yunani, yaitu (oikos) yang berarti keluarga, rumah tangga dan (nomos) 

yang berarti peraturan, aturan, hukum. Secara garis besar, ekonomi 

diartikan sebagai ―aturan rumah tangga‖ atau ―manajemen rumah 

tangga‖. 

b. Profetik adalah kenabian atau suatu sifat, perilaku, dan ucapan yang 

ada pada diri Nabi. Bahwasanya Nabi memiliki sifat yang mulia dalam 

berperilaku maupun berucap. Selain itu Nabi merupakan tokoh 
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pembebas dari segala hal, seperti kekerasan, kebodohan, kemiskinan, 

dll. Dengan perilaku yang dimiliki seorang Nabi, dapat menjadi contoh 

dalam menumbuhkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

c. Secara etimologis kata hermeneutik (hermeneneutic) berasal dari 

bahasa Yunani dari kata kerja hermeneuein yang berarti menjelaskan, 

menerjemahkan, dan mengekspresikan (Sumaryono, 1993). Kata 

bendanya hermeneia, artinya tafsiran. 

d. Kuntowijoyo adalah seorang intelektual Muslim kharismatik dengan 

gagasan ilmu sosial profetiknya. Ia lahir di Yogyakarta, 18 September 

1943, dia menyelesaikan sarjanya di Fakultas Sastra Jurusan Sejarah di 

Universitas Gadjah Mada, pada tahun 1969. Gelar Masternya diperoleh 

dari Universitas Connecticut di Amerika Serikat; sementara gelar 

doktornya (Philosophi of Doctor) dalam studi sejarah diperolehnya 

dari Universitas Columbia pada tahun 1980, dengan disertasi berjudul 

―Social Change in Agrarian Society : Madura 1850-1940 (perubahan 

sosial pada masyarakat agraris : Madura pada tahun 1850-1940) 

(Kuntowijoyo, 1998, hal. 5). 
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1.7.  Sistematika Pembahasan 

1.7.1. BAB I Pendahuluan, berisi tentang uraian latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

1.7.2. BAB II Tinjauan Pustaka, merupakan bab yang menguraikan tentang 

penjelasan dan beberapa teori yang digunakan untuk melandasi pelaksanaan 

penelitian dari berbagai sumber-sumber referensi, buku, atau jurnal, serta 

termasuk penelitian yang berhubungan dengan pemikiran Kuntowijoyo. 

1.7.3. BAB III Metode Penelitian, merupakan bab yang berisi tentang metode 

yang digunakan dalam pengambilan data yang berkaitan dengan penelitian. 

1.7.4. BAB IV Hasil dan Pembahasan, merupakan bab yang berisi tentang 

hasil dari pengamatan atau penelitian yang terdapat dalam teks ilmiah. Dalam 

hal ini, sebagai laporan observasi tentang penilaian terhadap sesuatu. 

1.7.5. BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran 

penelitian selanjutnya. 

  


