
Lestarikan Filsafat Ibnu Sina* 

Warisan intelektual Ibnu Sina bagi filsafat Islam telah diakui dunia Barat dan Timur. Avicenna, 

begitu dikenal Barat, tak hanya mampu memahami dan mengkritisi pemikiran filsafat Yunani, 

akan tetapi, berkat sentuhannya, teori-teori baru filsafat Islam yang transendental dan berbasis 

tauhid, berhasil dicetuskan. 

Ibnu Sina dan filsuf Muslim lainnya memang terinspirasi oleh filsafat Barat, namun mereka 

melakukan kerja intelektual yang kreatif dengan kerangka kerja revisionis. "Saya katakan filsuf 

Muslim itu tidak membeo," kata penyabet gelar doktoral dari International Institute of Islamic 

Thought and Civilization (ISTAC) dan mantan Profesor Madya di Universitas Teknologi 

Malaysia, Dr. Syamsuddin Arif. 

Konsep inilah yang disebut dengan Islamisasi pengetahuan. Tetapi sayangnya, ujar pria 

kelahiran Pondok Pinang, Jakarta Selatan, 1971 ini, kajian filsafat Islam terutama studi filsafat 

Ibnu Sina, justru kurang begitu digali. "Termasuk di lembaga pendidikan Islam Tanah Air," 

kata alumnus Pesantren Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Wartawan Republika, 

Erdi Nasrul, berbincang dengan peneliti senior Institute for the Study of Islamic Thought and 

Civilizations (INSISTS) ini seputar khazanah filsafat Ibnu Sina. Berikut petikan lengkap 

perbincangannya: 

Bagaimana awal ketertarikan Anda terhadap filsafat Islam khususnya Ibnu Sina?  

Ada faktor kebetulan. Awalnya saya diarahkan untuk mengkaji Islam di Nusantara. Ketika itu 

saya tertarik mengkaji ajaran tasawuf Syekh Yusuf al-Makassari. Referensi tentang Syekh 

Yusuf sudah saya kumpulkan. Bahkan saya sempat menemui guru besar UIN Syarif 

Hidayatullah, Prof. Azyumardi Azra pada 1997. 

Saya menemuinya setelah shalat Subuh di rumahnya. Tujuannya untuk mendapatkan sedikit 

arahan untuk mengkaji Islam Nusantara. Beliau dikenal sebagai ahli dalam mengkaji Islam di 

Indonesia. 

Ketika itu, saya sedang menjalani kuliah magister di Malaysia. Saya mendalami bahasa Yunani 

dan Latin. Sempat terpikir, kalau mengkaji Syekh Yusuf, maka dua bahasa asing itu tidak 

terpakai. 

Saya kemudian tertantang untuk mengkaji pemikiran filsuf Muslim. Di International Institute 

of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) Malaysia, kajian tentang hal ini dikenal sulit. 

Sesudah konsultasi dengan pakar filsafat Islam dari Turki, Prof. Alparslan Acikgenc, beliau 

mendorong. Niat saya meneliti filsafat Islam khususnya Ibnu Sina. Hal ini juga saya sampaikan 

kepada Wakil Rektor Prof. Wan Daud. Semuanya menyetujui. 

Mengapa Anda lebih spesifik mendalami pemikiran filsafat Ibnu Sina? 
Saya merasa perlu mengkaji Ibnu Sina, karena dia sangat dikenal dalam kajian Filsafat Islam. 

Rasanya ada penyesalan jika tak ada umat Muslim yang mengkaji pemikirannya. Bayangkan, 

orientalis itu banyak yang mengkaji Ibnu Sina. Hasilnya bermacam-macam, namun bias dalam 

kajian mereka sangat kentara. 

Ada orientalis yang sengaja mengkaji untuk merendahkan filsafat Islam. Mereka selalu 

menyimpulkan filsafat Islam itu mengambil dari Aristoteles dan lainnya. Ini model Simon Van 

Den Bergh dan Richard Walzer di Oxford. 



Mereka mengkaji untuk merendahkan dan menghina. Arahnya membuat pembaca depresi 

ketika mengkaji filsafat Islam. Saya memahami cara kerja mereka, metodologinya seperti apa. 

Tapi saya tak mengikutinya. 

Bisa kita lihat juga ada orientalis lama dan baru yang fokus mengkaji Ibnu Sina. Kalau kita 

pilah generasi lama, ya, sekitar era 1960-1970-an. Di Belgia ada Prof. Jules Janssens, Dimitri 

Gutas di Universitas Yale Amerika Serikat. Ini generasi tua. Kalau yang baru, ya, murid-

muridnya mereka ini, John McGinnis di Universitas Missouri St Louis Amerika Serikat. 

Selesai magister, saya berencana untuk mengambil kuliah doktoral di Amerika Serikat. 

Awalnya saya ingin mempelajari hermeneutika. Pada 2000-an kajian hermeneutika sangat 

populer. Saya ingin mendalaminya. Saya minta saran kepada Prof. Alparslan. Beliau kurang 

setuju dengan niat saya. Beliau menyarankan saya untuk lebih fokus mengkaji Ibnu Sina. 

Prof. Alparslan menjelaskan, di dunia saat ini sangat jarang orang fokus mengkaji Ibnu Sina. 

Menurut dia yang terakhir mengkaji Ibnu Sina secara serius adalah Prof. Fazlur Rahman dalam 

karyanya Avicenna’s Psychology. Rahman menjelaskan pandangan Ibnu Sina tentang jiwa 

dalam kitab an-Najat. 

Menurut Anda, pendekatan apa yang digunakan untuk mengkaji filsafat Islam? 
Saya melihat ada dua pendekatan dalam mengkaji filsafat Islam. Ada historis filologis. Ini 

pendekatan yang mengkaji teks dan konteksnya. Buku-buku Ibnu Sina akan dikaji mendalam, 

kemudian dibandingkan dengan karya Aristoteles dan filsuf Yunani. Ini khasnya pendekatan 

orientalis. 

Ada juga kajian filosofis, tekstual filosofis. Fokusnya pada inti gagasan. Intinya apa. 

Argumentasinya kuat atau lemah. Pendekatan ini melihat Ibnu Sina sebagai sosok filsuf yang 

berdiri sendiri, yang mempunyai pemikiran tersendiri. 

Kerangka kerja orientalis menganggap Islam tak punya filsafat. Karena asalnya Yunani. Islam 

hanya belajar dan mencomot peradaban satu dan lainnya. Kemudian dikomentari sedikit. 

Selesai. 

Nah, kalau kerangka revisionis tak seperti itu. Kerangka kerja ini dilakukan pengkaji filsafat 

Islam seperti Oliver Leaman, Alparslan Acikgenc, dan Seyyed Hossein Nasr. Mereka melihat 

orang Islam terinspirasi. Awalnya dari pemikiran Yunani. Kemudian mengembangkan 

pemikiran mereka sendiri dengan kerangka tauhid. 

Aristoteles kafir musyrik karena memercayai dewa-dewa. Filsuf Muslim tidak begitu. Mereka 

tidak mengingkari tauhid. Pesan dari filsafatnya adalah keesaan Allah. Ibn Sina misalnya, 

selalu menggambarkan Allah sebagai wajibul wujud (wujud yang pasti ada). Fi anna wajibal 

wujud wahid (bahwa yang wajib ada itu hanya satu). 

Kerangka kerja seperti ini muncul karena filsuf seperti al-Kindi, Ibn Sina, dan lainnya, 

mewarnai filsafat dengan pandangan hidup Islam. Titik tolaknya beda dengan Aristoteles. 

Ibarat orang bermain sepak bola, awalnya meniru tokoh yang terkenal, tapi kemudian 

mengembangkan dengan gayanya sendiri. Inilah yang saya sebut dengan kerangka kerja 

revisionis. 



Saya katakan filsuf Muslim itu tidak membeo. Mereka melakukan kerja intelektual yang 

kreatif. Pekerjaan seperti itu disebut oleh cendekiawan Muslim Prof. Naquib Alattas, dengan 

Islamisasi ilmu pengetahuan. 

Lantas, Islamisasi seperti apa yang diletakkan Ibnu Sina atas filsafat?  

Ibnu Sina mengkaji ulang filsafat Yunani. Kemudian mewarnainya dengan Islam. Pekerjaan 

ini memang belum sempurna. Saya katakan dalam tesis, Islamisasi filsafat belum selesai di 

tangan Ibnu Sina. 

Filsafat Islam menemukan bentuk idealnya di Fakhruddin ar-Razi dalam kitabnya Mabahits 

Masyriqiyyah (Pembahasan tentang filsafat ketimuran) dan Matalib Aliyah (Penelitian Tingkat 

Tinggi). 

Memang sih pelopornya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid al-Ghazali. Beliau yang merintis 

sintesis kalam dan filsafat. Sintesisnya itu dilanjutkan oleh ar-Razi dan al-Amidi. Namun, 

sayangnya jerih payah lintas generasi ini dipukul oleh Ibnu Taimiyah. 

Apa fokus Anda terhadap filsafat Ibnu Sina? 

Saya meneliti tentang teori ilmu atau epistemologi Ibnu Sina. Filsuf Muslim banyak mengkaji 

tentang intuisi. Ini berkaitan dengan cara manusia memperoleh pengetahuan dari diri sendiri. 

Ada tiga level: konsep, proposisi, dan teori. 

Konsep maksudnya ada konsep universal. Manusia mengetahui, memahami, tanpa guru, tanpa 

diajar orangtua dan lainnya. Contohnya konsep kuantitas. Ada kata-kata “banyak”, “lebih”, 

“lagi” “cuma” dan sebagainya. Batu itu lafaz yang diucapkan. Bendanya bisa kita ambil, 

pegang dan letakkan di sini. Lafaz terdiri dari huruf. Maknanya ada di akal. Kita lihat bendanya, 

disebut lafaznya, dan akal kita bisa memahaminya. 

Ada lafaz yang memiliki makna, tapi tak ada bendanya. Contohnya kata “lebih”. Ada tidak 

bendanya? Tak ada. Ada kata “lagi”. Ada bendanya? Itu kita pahami secara intuitif. Dalam 

logika disebut quantifier atau penyebut bilangan, penyebut besaran. Siapa yang mengajarkan 

artinya? Tidak ada. Kita paham secara intuitif. Kalau ilmu tentang energi, listrik, di fisika, itu 

diajarkan oleh guru. Shalat, wudhu, diajarkan. Itu pada tataran konsep. 

Di tataran proposisi ada pernyataan yang kita pahami maknanya secara intuitif. Contohnya, 

satu lebih besar dari setengah. Separuh lebih kecil dari seluruh. 

Ada lagi di level teori, gabungan beberapa proposisi. Kalau dikatakan, A sama dengan B, dan 

B menyebabkan C, maka A menyebabkan C. Itu intuitif. A menyebabkan C itu benar. Akal 

kita bisa beroperasi secara intuitif. Itu teori intuisi Ibnu Sina. Kajian ini saya lakukan dalam 

bentuk tesis. 

Selain teori intuisi, sisi menarik apa lagi yang Anda kaji dari filsafat Ibnu Sina? 
Di program doktoral saya mengkaji kosmologi Ibnu Sina. Ini kajian tentang alam semesta dan 

komponennya. Kosmologi, ini mengkaji alam itu bermula atau tidak. Alam semesta ini ada 

awalnya. Ibnu Sina memiliki pendapat bagaimana alam ini berawal. Apakah muncul dengan 

sendirinya atau diciptakan atau sudah ada dari sananya? 

Kemudian bagaimana struktur alam semesta. Bagaimana mekanisme pergerakan dan 

perubahan yang terjadi. Ada hierarki wujud, stratifikasi yang ada di alam semesta. Itu 

kosmologi. Saya melihat kosmologi Ibnu Sina ini metafisika dan fisika sekaligus. 



Kajian Anda soal kosmologi Ibnu Sina, pernah dibahas Seyyed Hossein Nasr. Apa 

perbedaannya dengan kajian Anda? 

Nasr mengkaji kosmologi secara komparatif dalam bukunya “Introduction to Islamic 

Cosmological Doctrines”. Dia membandingkan kosmologi Ibnu Sina, Ikhwan Safa, dan al-

Biruni. Dia tidak menggali aspek fisikanya. Kajiannya lebih metafisis. Kalau saya mengkaji 

teori gerak dan ruang Ibnu Sina. Nasr tak membahas itu. Saya hanya fokus di Ibnu Sina. 

Saya melengkapi kajian tentang Ibnu Sina. Rujukan saya langsung ke karya Ibnu Sina, seperti 

asy-Syifa, al-Isyarat wa at-Tanbihat, at-Ta'liqat, al-Hidayah, dan kitab karya minornya seperti 

Risalah Fi al-Ajram al-Ulwiyah. 

Apa beda konsep jiwa (nafs) antara Ibnu Sina dan Barat? 

Dalam hal nafs, Ibnu Sina membicarakan klasifikasi jiwa. Intinya adalah daya manusia atau 

potensi. Dia menyebut dengan an-nafs an-nabatiyah atau jiwa vegetatif. Ini adalah daya dalam 

diri kita yang mendorong pada pertumbuhan. Di dalamnya ada kebutuhan biologis, makan, dan 

minum. Manusia berkembang secara fisik. 

Kedua adalah an-nafs al-hayawaniyyah, jiwa hewani. Ini adalah daya dalam diri untuk 

bertahan, bergerak, menyerang. Daya agresi. Ini menyebabkan marah dan membela diri. Jiwa 

bertahan hidup. 

Kemudian yang terakhir adalah an-nafs al-insaniyyah atau jiwa manusia. Disebut juga dengan 

an-nafs an-nathiqah atau jiwa yang berpikir. Ada kemampuan menganalisis, bersikap kritis, 

bernalar. Daya rasional. 

Aristoteles dan Plato juga memiliki pandangan seperti ini. Istilah tiga jiwa ini disebut Tripartite 

Classification of the Soul. Aristoteles menambahkan, jiwa adalah tabiat manusia. Tabiat itu 

artinya manba' al-harakat wa al-iradah atau sumber gerak dan kehendak. 

Gerak bagi Aristoteles adalah perubahan. Manusia itu berkehendak, bergerak dan berubah 

lantaran jiwa. Kalau hanya memiliki tubuh, badan, tanpa ruh, dia tak mungkin bergerak dan 

tak akan berkehendak. 

Aristoteles mengatakan, batu tak berjiwa, tak bernyawa. Batu mungkin bergerak dan berubah, 

karena cuaca, tapi perubahan dan pergerakan itu dari eksternal, bukan internal dirinya. Ini 

indikator jiwa. Tandanya berjiwa, bernyawa, bergerak, manakala tak bergerak dan 

berkehendak, maka dia sudah mati. 

Salah seorang pendiri Pondok Modern Gontor, KH. Imam Zarkasyi, pernah berdialog dengan 

santrinya, “Kamu tak mengajar, tak menikah, tak berbuat apa-apa, maka artinya kamu mati”. 

Ini contoh penerapan pandangan tentang jiwa. 

Sejauh mana dinamika studi filsafat Islam di Tanah Air, khususnya di lembaga 

pendidikan Islam? 

Setahu saya, di kalangan Sunni Indonesia, secara umum memang filsafat Islam belum menjadi 

kajian serius, termasuk di lembaga pendidikan yang dikelola oleh ormas-ormas Islam. 

Di Nahdlatul Ulama (NU) misalnya, sangat kuat dalam tradisi fikih, hadis, tasawuf, namun 

tidak dalam tradisi filsafat. 

Filsafat kurang populer dalam tradisi Islam di Indonesia. Di kurikulum pesantren misalnya, tak 

ada kajian kitab Ibnu Sina baik NU ataupun lainnya. 



Muhammadiyah, tradisi kajian turats-nya tidak menonjol dibanding NU. Kebanyakan di 

kampus. Kader Muhammadiyah banyak menjadi ilmuwan. Mereka menguasai ilmu modern 

ketimbang ilmu klasik Islam. 

Di kalangan Persis, tradisi filsafat kurang dapat tempat. Bahkan yang saya dengar ada semacam 

penolakan, karena banyak alumni dari Arab Saudi. 

Kelompok Sunni lainnya yang disebut Salafi mengikuti Ibnu Taimiyah yang anti tidak hanya 

kepada filsafat, tapi juga logika, dan tasawuf. Tiga tradisi itu dianggap bukan tradisi Islam yang 

murni. 

Bagi kaum Salafi, orang yang mempelajari logika akan dianggap bodoh, karena dinilai tak ada 

manfaatnya. Mereka berpendapat orang cerdas tak membutuhkan filsafat ataupun logika. 

Di Indonesia yang kelihatan aktif mengkaji filsafat adalah dari tradisi Kristen dan Katolik. 

Perguruan tingginya ya seperti Driyarkara, Seminari. Syiah juga cukup aktif mengkaji filsafat 

Islam. 

Saya dan teman-teman di INSISTS membuat wadah untuk masyarakat Indonesia. Ini adalah 

alternatif lain dalam mengkaji filsafat. 

*Dimuat di koran Republika (rubrik Islam Digest), edisi Ahad 19 Juni 2016, hlm.17. ed. Nashih 

Nashrullah. 


