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Dua pernyataan di atas telah mentmengilhami saya untuk menulis sebuah paper 

yang tujuannya adalah ingin menjawab pertanyaan apakah  filsafat—dalam hal ini 

filsafat Islam—mampu menjawab berbagai masalah filosofis yang beredar pada masa 

kita sekarang ini? Tapi karena sifatnya refleksi spontan,3 maka saya tidak bisa 

menjanjikan apapun yang bersifat komprehensif. Di sini saya hanya menuliskan apa 

yang datang pada pikiran saya pada saat menuliskannya, kemarin pagi dan pagi hari 

ini. Semoga apapun yang saya tulis bisalah sedikit banyaknya memberikan manfaat 

bagi para pembacanya. 

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, saya akan mencoba menerapkan strategi 

seperti ini. Pertama, mengenai mengenai istilah Filsafat Islam dan kedua mengenai 

tantangan. Bagi saya, yang dimaksud dengan filsafat Islam adalah: “suatu pandangan 

dunia Islam yang dipahami secara luas, meliputi sains, teologi dan mistisime yang 

berkembang sepanjang sejarah pemikiran Muslim. Jadi bukan filsafat Islam dalam arti 
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sempit yang biasanya hanya yang berkaitan dengan dunia metafisik, tetapi filsafat yang 

meliputi spektrum keilmuan yang luas dari logika, fisika, matematika dan metafisika.” 

Sedangkan yang saya maksud dengan tantangan adalah: “Segala sesuatu yang 

bisa menimbulkan bahaya atau ancaman terhadap system atau bangunan utama 

fiolosofis yang kita miliki. Selama sesuatu itu –katakanlah perkembangan-

perkembangan inteletual/filosofis--tidak membahayakan system kita, maka bagi saya 

ia bukanlah sebuah tantangan. 

Pertanyaan yang hendak coba dijawab dalam paper ini adalah apakah sistem 

filosofis kita (baca filsafat Islam) mampu menjawab tantangan yang muncul dalam 

dunia filsafat dewasa in? Kalau ya, bagamana caranya? Karena ini adalah wacana 

filosofis, maka tantangan yang akan kita coba jawab juga bersifat filosofis (jadi kita akan 

mengabaikan tantangan-tantangan lain yang tidak termasuk dalama kategori ini). 

Tantangan filsoofis yang akan dibahas di sini akan saya batasi pada dua kategori: 

tantangan Ontologis dan Epistemologis. 

Tantangan ontologis yang akan dijawab di sini adalah penolakan para filosof dan 

saintis modern tertentu—khususnya kaum Positivis--terhadap keberadaan (status 

ontologis) dunia non-empiris (ghaib).  Kaum Positivis—yang basis filosofisnya 

digunakan sebagai fondasi bagi bangunan sains modern, menolak segala macam entitas 

yang bersifat non-empiris. Sementara, tantangan epistemologis muncul dari kaum 

Agnostik--yang konon kabarnya banyak dianut oleh ilmuwan modern—menyatakan 

bahwa karena Tuhan disifati dengan sifat “tak terbatas” sedangkan manusia adalah 

terbatas, maka usaha untuk mengetahui Tuhan yang tak terbatas oleh kita yang terbatas 

adalah kontradiksi pada dirinya.” Tantangan epistemologis lain datang dari seorang 

filosor Jerman yang terkenal Immanuel Kant tentang kemungkinan ilmu (the possibility 

of knowledge). Setelah uraiannya yang panjang, Kant sampai kepada kesimpulan bahwa 

manusia dengan akalnya tidak bisa mengenal sesuatu sebagaimana adanya (das Ding an 

sich) 


