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• Secara garis besar, negara–negara dibedakan 
menjadi tiga yaitu : 
negara maju (developed countries),  
negara berkembang (developing countries), dan  
negara kurang berkembang (least developing 
countires).  

• Pembagian itu berdasar faktor ekonomi dan 
faktor budaya.  



• Ekonomi Maju 

• Cara awal mengenali maju tidaknya sebuah negara 
adalah pendapatan per kapita. Di negara maju 
pendapatan per kapita ada di kisaran US$ 11 ribu / 
tahun.  Mayoritas dari industri dan jasa, terutama 
hasil ekonomi kreatif (seperti desain industri, 
patent, hak cipta software, dll). 

• Jika ingin terkategori negara maju, tiap penduduk 
Indonesia mestinya berpendapatan Rp 13,7 juta per 
bulan. Di Indonesia faktanya baru 30 persen dari 
batas minimum pendapatan per kapita negara maju.  

• Namun sejumlah negara penghasil minyak 
berpendapatan perkapita tinggi juga tak dihitung 
negara maju.   

• Ekonomi maju juga harus tercermin dalam standar kesejahteraan umum (pendidikan, kesehatan, 
keamanan), tingkat industrialisasi, angka pengangguran yang rendah, harapan hidup yang panjang, 
pemerataan infrastruktur, pemanfaatan SDA yang berkelanjutan, penguasaan iptek, inovasi, 
investasi dan perencanaan masa depan.  



• Budaya maju 

• Sedang faktor non ekonomi tercermin dari 
budaya maju seperti menghargai waktu, ilmu, 
kebersihan; bekerja cerdas; disiplin; 
kerjasama; dan minim korupsi. 

• Dalam hal mobilitas, mereka terbiasa 
menggunakan transportasi umum yang tepat 
waktu. Slogan mereka: “Kemajuan tidak 
dinilai dari banyaknya mobil pribadi di jalan 
raya, tetapi kerelaan warga untuk 
menggunakan transportasi publik”.  

• Di sisi lain angka kriminalitas sangat rendah. 
Ini timbul karena penduduk rata-rata sudah 
tercukupi dan tak banyak lagi pengangguran.   

 



• Iptek, Inovasi, Investasi 

• Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah 
dasar inovasi. Inovasi berpengaruh pada 
keberlanjutan ekonomi.  

• Tidak ada negara maju tanpa inovasi. 

• Sebagai contoh Amerika Serikat sudah 
unggul dalam teknologi sejak abad-19. 

• Banyak penemu berasal dari sana 
seperti Thomas Alva Edison penemu 
lampu listrik, Wright bersaudara 
penemu pesawat, dan sebagainya.  

• Saat ini pun AS termaju dalam teknolgi 
militer dan teknologi informasi.  Raksasa 
IT seperti Microsoft, Google, Facebook, 
Youtube, dan Apple, berpusat di AS 



• Negara Khilafah pernah menjadi 
Negara Paling Maju di dunia 

• Dengan kriteria-kriteria negara maju 
seperti di atas, tak dapat diingkari 
bahwa pada masanya Negara 
Khilafah adalah negara maju.   

• Bahkan dalam berbagai segi akan 
menjadi negara yang paling maju, 
berkat ajaran Islamnya yang unik 
yang tidak dimiliki oleh selainnya. 



• Negara yang didirikan Rasulullah, memang tidak dari awal 
berpendapatan perkapita tinggi.  

• Iptek dan inovasi nya juga masih sederhana.   

• Sumber daya mereka juga masih amat terbatas.  Dibandingkan 
kekaisaran Romawi atau Persia, jelas negara Rasulullah ini belum 
ada apa-apanya. 

• Tetapi umat Islam memiliki asset yang berbeda, yakni al-Qur’an 
yang inspiratif, dan semangat serta kesabaran untuk terus 
menggalinya.   

• Walhasil, tak sampai seabad, umat Islam sudah memiliki semua 
ciri-ciri budaya maju. 

 َوإِلَى السََّماء َكْيَف ُرفِعَت

 َوإِلَى اْلِجبَاِل َكْيَف نُِصبَْت 
 

َوإِلَى اْْلَْرِض َكْيَف  

 ُسِطَحتْ 

بِِل َكْيَف ُخِلقَتْ  أَفَََل يَنُظُروَن إِلَى اْْلِ



• Menghargai waktu dimiliki setiap mukmin 
yang bersegera datang setiap dipanggil 
adzan sholat lima waktu.   

• Ilmu diburu di setiap kesempatan ke segala 
penjuru, karena kesadaran bahwa itu 
bagian dari ibadah dan syarat amal untuk 
mewujudkan umat terbaik.   

• Kebersihan bagian dari iman.  Kerjasama 
diajarkan dalam sholat berjama’ah. 

• Maka tak heran mereka dengan cepat 
menguasai iptek.   

• Lalu pahala ijtihad diraih dengan berbagai 
inovasi untuk memberi solusi aneka 
masalah umat.   

• Investasi dalam bentuk shadaqah jariyah, ilmu yang manfaat dan generasi yang salih diyakini akan 
memberikan pahala tak terputus.   

• Dan yang paling cerdas adalah yang merencanakan masa depan, bahkan masa setelah kematian. 



• Pada saat yang sama, para Khalifah 
menyadari bahwa kewajibannya 
melindungi dan memajukan 
kesejahteraan rakyatnya adalah ibadah 
yang tertinggi yang dapat dia lakukan.  
Sehari mengurus rakyat dengan adil 
berpahala setara 70 tahun sholat malam. 

• Semua motivasi Qur’ani ini melesatkan 
generasi awal Islam ke masyarakat dan ke 
negara yang maju. 

• Mereka sudah membangun sistem sanitasi kota saat jalanan kota-kota di Eropa masih terbiasa 
berceceran kotoran manusia.   

• Mereka memiliki rumah-rumah sakit yang siap menghadapi aneka penyakit bahkan pandemi, saat 
pasien-pasien di Eropa cuma diobati dengan tahayul dan mantra-mantra pengusir setan.   

• Dan mereka memiliki universitas-universitas terbaik yang menghasilkan para ulama dan ilmuwan, 
saat di Eropa para ilmuwan masih dikejar-kejar dengan tuduhan penista agama. 



• Bahkan tak cuma dalam kemajuan 
material (teknologi).   

• Kemajuan yang dicapai di atas aqidah 
Islam juga tampak dalam capaian-
capaian sosial, sebuah masyarakat yang 
egaliter, tanpa diskriminasi ras, etnis 
atau kelas sosial.   

• Bahkan terhadap umat pemeluk agama 
lain saja ada standar perlakuan yang adil 
dan beradab, yang tidak bisa diubah 
begitu saja, karena berakar dari al-
Qur’an.   

• Kemajuan sosial ini tercermin dalam 
sistem keluarga, mahram, nasab dan 
waris, sehingga membuat tatanan 
masyarakat yang kuat dan 
berkelanjutan.   



Semua Era ini Sementara (dan dipergilirkan) 

ۡثلُٗہ     اِۡن يَّۡمَسۡسُکۡم قَۡرٌح فَقَۡد َمسَّ اۡلقَۡوَم قَۡرٌح م ِ

ُ الَِّذۡيَن ٰاَمنُۡوا َو يَتَِّخذَ ِمۡنُکۡم ُشَہَدا    ؕ   ءَ َو تِۡلَک اۡۡلَيَّاُم نَُداِولَُہا بَۡيَن النَّاِس ۚ َو ِليَۡعلََم ّٰللاہ  

ُ َۡل يُِحبُّ الظہِلِمۡينَ   َو ّٰللاہ  
 

Jika kamu (di Uhud) mendapat luka, maka mereka pun (di Badr) mendapat luka yang serupa. 

Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka belajar), 
dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir)  
dan agar sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada. 

Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim 

(QS Ali Imran:140) 



 



https://firdausmiftahulm.blogspot.com/2020/05/perspektif-siklus-dan-teori-gelombang.html 

Zaman yang berat menghasilkan orang yang hebat. Orang yang hebat menghasilkan zaman yang mudah.  
Zaman yang mudah menghasilkan orang yang lemah. Orang yang lemah menghasilkan zaman yang berat.  
Lalu, kembali ke awal, zaman yang berat menghasilkan orang yang hebat, dan seterusnya membentuk suatu siklus.  
Siklus adalah salah satu konsep paling fundamental dalam bangunan ilmu pengetahuan manusia. 



Mengapa kaum muslimin sekarang 

tertinggal dan pusat peradaban dunia di 

Amerika, China ? 

• Karena memang ukuran-ukuran capaian material 
kaum muslimin sekarang faktanya tertinggal!  
Income perkapita rendah, Hutangnya banyak! 

• Diukur dari Human Development Index, namun 
juga dari Innovation index, Corruption-
Perception-Index, Democration Index, dll rata-
rata negeri kaum muslimin jauh tertinggal. 

• Mereka tak hanya miskin, tetapi juga 
“terbelakang” (kurang jujur, kurang disiplin, 
kurang smart, kurang komunikatif), “masih 
kental budaya korup”, “masih diperintah oleh 
rezim diktatur”, dsb. 



Apakah kualitas individu kaum muslimin itu  

memang kurang bisa bersaing? 

• Secara individu, sebenarnya banyak individu 
muslim yang juga hebat.   

• Tapi banyak individu yang hebat itu akhirnya 
merasa lebih optimal berkarier di negara 
maju juga. Abdussalam (peraih Nobel 

Fisika 1979 dari Pakistan).   
Ahmad Zewail (peraih Nobel 
Kimia 1999 dari Mesir).   
Azis Sancar (peraih Nobel Kimia 
2015 dari Turki). 



Apa yang menjadi faktor penyebab dahulu kaum 

muslimin menjadi pusat peradaban dunia? 

Karena 3 warisan Nabi dijaga semua. 

• Qur’an & Sunnah masih dijadikan pedoman resmi baik dalam 
kehidupan individu, jamaah (berbangsa) maupun bernegara.  

• Ulama masih gigih memegang seluruh ajaran Islam dari A - Z, 
menjelaskan isinya kepada ummat dan para pemimpin, dalam 
segala aspek kehidupan, tak hanya ibadah dan muamalah, 
tetapi juga dalam pemerintahan, ekonomi, hubungan 
internasional, pengembangan sains & teknologi, dll. 

• Ada institusi negara yang menerapkan Qur’an dan Sunnah, yang 
siap dikontrol masyarakat, sehingga ummat percaya (trust) dan 
mempercayakan seluruh potensinya untuk kebaikan negara. 



Milestone Kebangkitan | Keruntuhan 

Era Konservasi-1 

Era Perintis  

Era Konservasi 2 
Era Pembangun-1 

Era Penikmat-1 

Era Penghancur-1 
Era Penghancur-2 

Era Penikmat-2 

Era 
Pembangun-2 

Rasulullah 
Khulafaur Rasyidin 
Daulah Umayyah 

Daulah Abbasiyah Daulah Utsmaniyah 1258 1924 

Inflasi Ijtihad tak 

berkualitas | Pintu 

ijtihad ditutup 

Jihad mengendor | 

Visi global 

melemah | Bahasa 

Arab ditinggalkan 

Intrusi mitos & 

filsafat asing Pendidikan Islam & 

Bahasa Arab tak bisa 

imbangi ekspansi 

Ketertinggalan 

teknologi | pelayanan 

buruk | separatisme |  

bumi Islam lepas 

Serbuan 
Mongol atas 

Baghdad 

Kalah di PD-1 
| Pembubaran 

Khilafah 



Speculative philosophy 
1 Logic 
1.1 Organon 
2 Metaphysics 
2.1 Substance 
2.1.1 Immanent realism 
2.1.2 Potentiality and actuality 
3 Epistemology 

Natural philosophy 
1 Physics 
1.1 Five elements 
1.2 Motion 
1.3 Four causes 
1.4 Optics 
1.5 Chance and spontaneity 
2 Astronomy 
3 Geology 
4 Biology 
4.1 Empirical research 
4.2 Scientific style 
4.3 Classification of living things 
5 Psychology 
5.1 Soul 
5.2 Memory 
5.3 Dreams 

Practical philosophy 
1 Just war theory 
2 Ethics 
3 Politics 
4 Economics 
5 Rhetoric and poetics 
6 Views on women 

ARISTOTELES  

(384–322 BC) 

FILSAFAT  
ITU BIKIN 

MAJU ATAU 
MUNDUR ? 



• Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena 
kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan 
dijabarkan dalam konsep mendasar.  

• Filsafat tidak didalami dengan eksperimen dan 
percobaan ilmiah, tetapi dengan mengutarakan 
masalah secara persis dengan berbagai premis dan 
aksioma, mengajukan beberapa solusi, lalu 
memberikan argumentasi dan alasan yang tepat 
untuk solusi tertentu.  

• Akhir dari proses itu menjadi dialektika.   

• Untuk studi falsafi, mutlak diperlukan logika 
berpikir rasional dan logika bahasa. 

 



• Logika merupakan ilmu yang sama-sama dipelajari 
dalam matematika dan filsafat.  

• Itu membuat filsafat sebuah ilmu yang pada sisi-sisi 
tertentu berciri eksak di samping nuansa khas filsafat, 
yaitu spekulasi, keraguan, penasaran dan ketertarikan.  

• Filsafat juga bisa berarti perjalanan menuju sesuatu 
yang paling dalam, sesuatu yang biasanya tidak 
tersentuh oleh disiplin ilmu lain dengan sikap skeptis 
yang mempertanyakan segala hal. 

• Kata filsafat berasal dari bahasa Arab فلسفة, yang juga 
diambil dari Yunani; Φιλοσοφία (philosophia).   

• Kata ini merupakan kata majemuk dari kata (philia = 
persahabatan, cinta) dan (sophia = "kebijaksanaan"). 
Jadi arti harfiahnya berarti “pencinta kebijaksanaan”. 

 



Oleh para pengamat, filsafat diklasifikasikan 
menurut wilayah dan menurut agama.   

Menurut wilayah, filsafat bisa dibagi menjadi:  

• filsafat Barat (Yunani, Eropa),  

• Timur (Cina),  

• Timur Tengah (Arab, Persia).  

 

Menurut agama, filsafat dibagi menjadi:  

• filsafat Kristen 

• filsafat Budha, 

• filsafat Islam, 

• filsafat Hindu 



Secara umum filsafat membicarakan Ontologi (di 
dalamnya ada fisika dan metafisika), Epistemologi, 
dan Aksiologi (Etika+Estetika). 

• Metafisika mengkaji hakikat segala yang ada.  

• Eksistensi secara umum dikaji di Ontologi.   

• Hakikat alam semesta dibahas di Kosmologi.  

 

Dalam metafisika sendiri ada berbagai teori:.  

• Idealisme, meyakini bahwa realitas ada hanya di 
mental (jadi “banyak atau bagus, itu karena 
pikiran kita mengatakan banyak atau bagus”); 

• Realisme menyatakan bahwa realitas, setidaknya 
beberapa bagiannya, memang benar-benar ada 
secara independen dari pikiran.  

 



• Epistemologi ini cabang filsafat yang mengkaji hakikat 
dan wilayah pengetahuan, seperti batas, sumber, serta 
kebenaran suatu pengetahuan. 

• Skeptisisme adalah posisi yang mempertanyakan segala 
kemungkinan yang membenarkan kebenaran apapun.   

• Regresi, terjadi ketika untuk membenarkan pernyataan, 
diperlukan dukungan oleh pembenaran yang lain.  

• Rasionalisme adalah penekanan pada penalaran sebagai 
sumber pengetahuan.  

• Empirisme adalah penekanan pada bukti pengamatan 
indrawi atas bukti lain sebagai sumber pengetahuan. 

• Parmenides (500 SM) berpendapat bahwa berpikir harus 
berobjek, jika ada yang melampaui pemikiran, maka 
objek tersebut mustahil dapat dipikirkan dengan benar. 

 



Sedang Aksiologi  adalah yang membahas 
masalah nilai atau norma yang berlaku pada 
kehidupan manusia. 

Dari sini lahir dua cabang filsafat yang 
membahas kualitas hidup manusia:  
etika dan estetika.   

• Etika membahas tentang bagaimana 
seharusnya manusia bertindak dan 
mempertanyakan bagaimana kebenaran 
dari dasar tindakan itu dapat diketahui. 

• Estetika membahas mengenai keindahan 
dan implikasinya pada kehidupan. 

 



Yang sering disebut filsafat Islam adalah filsafat 
yang seluruh pelakunya muslim. 

Perbedaan besar dengan filsafat lain:  

• Pertama, meski semula para filsuf muslim 
klasik menggali karya filsafat Yunani terutama 
Aristoteles dan Plato, namun kemudian 
menyesuaikannya dengan ajaran Islam.   

• Kedua, karena Islam agama tauhid maka, bila 
dalam filsafat lain masih 'mencari Tuhan', 
dalam filsafat Islam justru Tuhan 'sudah 
ditemukan’, sehingga filsuf islam relatif lebih 
fokus kepada manusia dan alam, karena 
sebagaimana mafhum, pembahasan Tuhan 
hanya menjadi suatu pembahasan yang tak 
pernah ada finalnya. 

 



• Hanya saja, kadang-kadang ada sebagian filsuf, 
yang terpancing untuk memikirkan alam ghaib 
seperti sifat-sifat Allah, malaikat atau akherat, 
dan akhirnya mendapat kesimpulan yang sesat, 
misalnya bahwa alam ini qadim atau azali, tetapi 
surga ternyata tidak kekal.  

• Pemikiran ini tentu saja tidak mungkin 
divalidasi, karena seperti kata Parmenides, 
objeknya melampaui pemikiran.   

• Namun para filsuf ini kadang menisbahkan 
pemikiran sesatnya ini pada beberapa filsuf 
kondang dalam dunia Islam, misalnya Ibnu Sina 
atau Ibnu Rusyd. 

 



IBNU SINA 

• Ibnu Sina hidup antara 980-1037 M. Dia 
seorang polymath, hafal Qur'an, dokter 
terkenal (pengarang Kitab Qanun fit Thib - 
ensiklopedi kedokteran). 

• Juga penggemar ilmu matematika, fisika, 
geografi, astronomi dan juga 
filsafat (seperti tertuang di Kitab as-Syifa). 

 



• pernah menekuni filsafat sebelum beralih ke 
ilmu-ilmu agama dan menulis masterpiecenya 
"Ihya Ulumuddin".  

• Al-Ghazali mendapatkan bahwa banyak orang 
awam mempraktekkan filsafat secara keliru 
sehingga tersesat.  

• Maka ia lalu menulis kitab "Tahafut-Falasifah" 
(Kerancuan Filsafat).  

• Kitab ini membuat banyak ulama kemudian 
menjauhi filsafat, bahkan memusuhi para filosof, 
bahkan sebagian tanpa pernah membaca 
langsung kitab filsafat itu seperti apa, atau 
berdiskusi dengan seorang filosofpun.  

• Pada waktu itu, ilmu fisika pun masih 
dimasukkan sebagai bagian dari filsafat. 

 

Abu Hamid Muhammad ibn 
Muhammad Ghazali (Imam Ghazali) 
hidup 1058 - 1111 M  



• Setelah al-Ghazali wafat pada 1111, pada  
1126 - 1198 M hidup Ibnu Rusyd, penulis kitab 
"Bidayatul Mujtahid“ yang juga ahli matematika, 
fisika, geografi, astronomi, dan filsafat  

• Ibnu Rusyd melihat bahwa kitab al-Ghazali ini 
telah menyebabkan orang menjauhi aktivitas 
ilmiah sehingga menimbulkan kemunduran 
dalam taraf berpikir umat.  

• Filsafat itu bisa menyesatkan bila dipraktekkan 
orang yang belum memiliki dasar aqidah kuat.  

• Kritik al-Ghazali itu tepat, bila disampaikan ke 
para filosof, tetapi menjadi keliru di kalangan 
awam, karena jadi memusuhi para filosof.  

 

Abū l-Walīd Muḥammad Ibn  
ʾAḥmad Ibn Rusyd  (Ibnu Rusyd),  
1126 - 1198 M 



• Namun karena Ibn Rusyd hidup di Maghreb 
(Maroko), sementara saat itu di Timur Tengah 
sedang berkecamuk perang salib, sepertinya 
kitab Tahafut-Tahafut kurang bergema.  

• Tak heran, pada 1263-1328 M hidup Taqiyyuddin 
Aḥmad ibn Taymiyyah (Ibn Taimiyah).  

• Dia “pengikut ekstrim” buku Tahafut Falasifah. 
Dia "mengadili" Ibnu Sina. Padahal terpaut 
hampir 2 abad.  

• Ibnu Sina tidak bisa menjelaskan apa yang keliru 
dipahami, sebagaimana ia juga tidak bisa 
menjelaskan kepada al-Ghazali.  

• Namun demikianlah, Ibn Taimiyah memvonis 
Ibnu Sina sesat dan kafir.  

• Dan pendapat Ibn Taimiyah ini yang berabad-
abad kemudian diikuti sebagian ulama 

 

Taqiyyuddin Aḥmad ibn Taymiyyah 
(Ibn Taimiyah).  
 1263-1328 M  



KRONOLOGI 

 

•   980 - 1037 M  - Abū ʿAlī al-Ḥusayn ibn ʿAbdillāh ibn al-Ḥasan ibn ʿAlī ibn Sīnā 

• 1058 - 1111 M  - Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Ghazali (Imam Ghazali) 

• 1126 - 1198 M  - Abū l-Walīd Muḥammad Ibn ʾAḥmad Ibn Rusyd  (Ibnu Rusyd) 

• 1263 - 1328 M  - Taqiyyuddin Aḥmad ibn Taymiyyah (Ibn Taimiyah).  

 

Apa yang hari ini dinisbatkan ke Ibnu Sina, belum tentu shahih berasal dari Ibnu Sina, 
sebagaimana yang hari ini diklaim sebagai "hadits", boleh jadi adalah hadits palsu yang tidak 
pernah berasal dari Rasulullah. 
 

 



• Namun yang jelas, sejarah kemudian mencatat, 
bahwa yang benar-benar berkembang dalam 
peradaban Islam bukanlah “filsafat ghaib” 
(metafisika) yang tak bisa diuji, tetapi  
“filsafat alam”, yang berbasis empiris.   

• Filsafat alam inilah yang lalu berkembang menjadi 
ilmu fisika, kimia, astronomi dan sebagainya.   

• Isaac Newton masih menulis buku berbahasa Latin 
“Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica” 
("Matematika prinsip-prinsip filsafat alam").   

• Jadi definisi filsafat memang telah berkembang. 

 



• Namun juga tidak terlalu salah untuk 
mengatakan, bahwa sebenarnya  
Islam tidak memerlukan filsafat.   

• Islam jelas membutuhkan logika dan 
matematika.   

• Namun apa yang harus dipelajari, 
bagaimana mempelajarinya, serta soal nilai 
dan norma, semua sudah dijelaskan di 
dalam Qur’an dan Sunnah.   

• Tinggal tugas para mujtahid dan ilmuwan 
untuk menjabarkannya. 

 


