
Apa itu pemikiran Barat?



Pemikiran Barat Adalah:

bangunan pemikiran yang berdiri di atas landasan
sekularisme, yang berpegang pada akal manusia -
dengan mengandalkan metode ilmiahnya- dalam
membangun tatanan kehidupan.



 Huntington: “Throughout western history, first the church and then many 

churches existed separate from the state. God and Caesar, church and 

state, has been a prevailing dualism. Only in Hindu civilization were religion 

and politics as clearly separated. In Islam, God is Caesar; in China and 

Japan, Caesar is God; in Orthodoxy, God is Caesar’s junior partner. In 

western culture, the division between spiritual and temporal authority 

contributed immeasurably to the development of freedom.”



Mafahimul Gharb ‘anil hayah
(konsepsi-konsepsi unik yang lahir dari pandangan

hidup Barat)

 Sekularisme, sebagai qa’idah fikriyyah.

 Demokrasi, baik bentuk-prosedur (seperti pemilu dan parlemen) maupun
substansinya (kebebasan politik)

 Rasionalisme, dalam pengertian: tidak memperhitungkan hal yang dianggap
mitos, termasuk wahyu.

 Individualisme, bahkan organisme social pun muncul demi kepentingan
individu.

 Pluralisme, sebagai konsekuensi dari jamaknya kelompok, ide dan kepentingan.

 HAM, termasuk isu kesetaraan manusia dan kesetaraan gender

 Utilitarianisme, yang berkaitan dengan hedonisme dan konsep welfare



 Huntington, “Historically American national identity has been defined culturally 
by the heritage of Western civilization and politically by the principles of the 
American creed on which Americans overwhelmingly agree: liberty, 
democracy, individualism, equality before the law, constitutionalism, private 
property.” (The Clash of Civilizations).

 Arthur M. Schlesinger Jr., “Whatever the particular crimes of Europe, that 
continent is also the source--the unique source--of those liberating ideas of 
individual liberty, political democracy, the rule of law, human rights, and cultural 
freedom that constitute our most precious legacy and to which most of the 
world today aspires. These are European ideas, not Asian, nor African, nor 
Middle Eastern ideas, except by adoption.”(the disuniting of america).

 Philipe Nemo, “As a matter of fact, Western civilization may define itself, by 
approximation in any case, in terms of the constitutional state, democracy, 
intellectual freedom, critical reason, science, and the liberal economy rooted in 
the principle of private property.” (What Is The West?).



Tsaqafah: 

Himpunan pengetahuan (مجموع المعارف)

 Barat menyebutnya ilmu pengetahuan:

 Ilmu eksak (fisika, kimia dan biologi)

 Ilmu formal (logika, matematika, statistika, dll) 

 Ilmu sosial dan humaniora (sosiologi, psikologi, ekonomi, antropologi, filsafat, 

linguistik, hukum dan politik)

 Metode penelitian dalam berbagai bidang

 Historis (tarikhi), deskriptif (washfi), induktif (istiqra’i), statistic (ihsha’i).

 Impresionalism (inthiba’i), formalism (syakli), functionalism (wazhifi), structuralism 

(bunyawi), deconstruction (tafkiki).



“Dalam konteks pembahasan kita yang praktis ini, 

kita tidak akan membicarakan teori intusi Bergson, 

filsafat analitik Russell, pesimisme Schopenhauer, 

dan teori-teori lain yang terhitung sebagai bagian

penting/inti dari tsaqafah Barat namun tidak

memiliki pengaruh besar dalam pembentukan

mabda dan peradaban Barat secara praktis.” (hal. 

25)



Cara berpikir dan Pemikiran Barat
yang perlu dikritik

 Gaya berpikir ala Rasionalisme

 Memproduksi pengetahuan dengan metode berpikir ilmiah, eksperimental

 Melahirkan produk-produk pemikirannya: pemikiran pencerahan/modern

 Akidahnya: sekularisme

 Metode penyebarannya: imperialisme

 Sistem politiknya: demokrasi dengan asasnya kebebesan

 Falsafahnya bernama liberalism dengan tendinsinya kepada individualisme

 Pandangan dunianya: utilitarianisme.



Kritik Metode Berpikir

Barat

• Rasionalisme

• Metode ilmiah dan ilmu pengetahuan



Rasionalisme Barat

 Bukan makna khusus: aliran epistemologi, alternatif dari empirisme.

 Makna umum: keterikatan pada standar-standar rasional (John 

Cottingham, Rationalism).

 Crane Brinton, “rasionalisme bersuara untuk menanggalkan segala hal

yang tak lazim dan bersifat gaib dari alam. Menyisakan bagi alam apa

yang dipercayai oleh para pemikir rasional bahwa pada akhirnya ia akan

dapat dipahami dan bahwa jalan kita untuk menuju pemahaman itu

secara galib dan umum tidak lain adalah sarana-sarana yang sebagian

besar dari kita mengenalnya dengan sebutan metode penelitian ilmiah”. 

(The Shaping of Modern Thought)





Supremasi akal Barat kemudian

menentukan:

 Mabadi’, Prinsip-prinsip (principles)

 Nilai-nilai dasar yang tetap, seperti : kemanusiaan, kebebasan, keadilan, 

kesetaraan dan sekularisme.

 Qiyam, Nilai-nilai (values)

 Pandangan menyeluruh dan abstrak terkait benda dan perbuatan yang 

menentukan apakah dia: baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah, 

etis atau tidak etis, disukai atau tidak disukai.

 Ma’ayir, Norma-norma (norms)

 Aturan perbuatan yang lahir dari nilai-nilai, terkait dengan etika, tradisi

masyarakat.



Status Etik Perbuatan

 Dalam etika, Barat dipengaruhi oleh pemikiran konsekuensionalisme, 

khususnya utilitarianisme.

 perbuatan baik dan terpuji adalah perbuatan yang memberi manfaat

bagi manusia, sehingga ia dituntut atau disukai untuk dikerjakan.

 Bentham: “By utility is meant that property in any object, whereby it tends 

to produce benefit, advantage, pleasure, good, or happiness, or to 

prevent the happening of mischief, pain, evil, or unhappiness” (properti

dalam objek apa pun, di mana ia cenderung menghasilkan manfaat, 

keuntungan, kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk

mencegah terjadinya kerusakan, kesakitan, kejahatan, atau

ketidakbahagiaan).



Dilema Euthyphro

 Socrates, “Is the pious loved by the gods because it is pious, or is it pious be 

cause it is loved by the gods?” "Apakah sesuatu yang soleh dicintai oleh dewa-

dewa karena hal itu soleh, atau hal itu soleh karena dicintai dewa-dewa?“

 Jika saleh karena dicintai dewa, maka status kesalehan itu bersifat arbitrer. 

Padahal, menurut mereka, adil misalnya, disepakati kesalihannya oleh akal

semua manusia. Kehidupan tidak bisa baik tanpa keadilam.

 Jika jawabnya “dicintai Dewa karena ia pada faktanya memang saleh”, 

maka tidak ada peranan dewa dalam penentuan saleh tidaknya suatu

perbuatan.



Kritik

 Teori etika Barat melalaikan perbedaan faktual antara standar baik-buruk dan 
terpuji tercela.

 Baik-buruk: status perbuatan ditinjau dari segi dampaknya sebagai pertimbangan
bagi manusia untuk mengerjakan atau meninggalkannya.

 Terpuji-tercela: status perbuatan ditinjau dari kaitannya dengan pahala dan siksa atas
perbuatan tersebut.

 Barat meletakkan pahala dan siksa terhadap perbuatan di atas pandangan
mereka tentang baik dan buruk (manfaat). Misal:

 Homoseksualitas dianggap tidak tercela karena para pakar Kesehatan jiwa
menganggapnya tidak membahayakan diri dan orang lain, baik secara fisik maupun
mental.

 Seks non marital dianggap bukan hal tercela, selama dilakukan dengan kesepakatan
dan tidak merugikan orang baik fisik maupun mental.

 Minuman keras tidak dianggap tercela selama tidak membahayakan.



Soal status perbuatan: baik-buruk

 Utilitarianisme melihatnya sebagai hal yang objektif, secara intriksik melekat

pada perbuatan, karena mengacu kepada kemanfaatan.

 Pada faktanya, status baik-buruk datang dari luar. Yaitu penilaian manusia

sesuai dengan pandangan dunia-nya:

 Seorang algojo muslim bersedia membunuh orang murtad, namun dia tidak

mau membunuh kafir dzimmi yang tidak bersalah, padahal secara intiriksik, 

keduanya merupakan pembunuhan. 

 Dalam padangan seorang humanis, pembunuhan orang yang pindah agama 

merupakan keburukan. Ia tidak akan mau melakukannya.



Status perbuatan: terpuji-tercela

 Sekularisme membuat Barat mendasarkan pahala dan hukuman atas

perbuatan berdasarkan kemanfaatan dan kerusakan yang dihadirkan

oleh perbuatan.

 Kaum deis menafikan kemungkinan bahwa Tuhan memutuskan pahala

dan siksa tanpa mengacu kepada pemahaman akal manusia tentang

baik dan buruk (lihat pemikiran Locke).

 Akal manusia terbatas, tidak mampu menjangkau apa yang diputuskan

oleh Allah.

 Dengan memperhitungkan keberadaan hisab di akhirat, maka standar

terpuji dan tercela, pahala dan hukuman, harus mengacu kepada apa

yang diputuskan Allah.



Soal Nilai-nilai Kebajikan

Nilai-nilai kebajikan ala Barat: kebebasan, keadilan, 

kasih-saying, toleransi, kejujuran, solidaritas, dll.



Kritik 1.

 Itu hanya nilai umum yang tak bermakna, kecuali jika:

 Dikaitkan dengan sumber pemikirannya

 Dikaitkan dengan tatacara merealisasikannya secara praktis

 Islam dan kapitalisme sama-sama bicara soal keadilan. Namun:

 Sumber gagasan tentang keadilan berbeda.

 Hakekat keadilan yang dipahami oleh keduanya juga berbeda.

(suatu kritik terhadap penganut “substansialisme” dan “universalisme” dikalangan

umat Islam, sebut saja namanya Yaqut.”



Kritik 2

 Nilai, jika bukan merupakan bagian dari pandangan dunia, maka hanya

teori semata tak berubah menjadi praktek.

 Bagi Barat, nilai seperti kemanusiaan dan keadilan, sering bertubrukan

dengan kaidah kemanfaatan.

 Pemikiran deontological ethics, bahwa kebaikan harus dilaksanakan

karena kebaikan itu sendiri, bukan karena dampaknya, tidak dapat

mengatasi masalah. Sebab:

 Bagi kaum yang mengabaikan perhitungan pahala dan siksa, tidak ada alas an 

untuk berkomitmen kepada kebaikan demi sekedar setia kepada prinsip etis

seperti itu.



Kritik 3

 Akal manusia memiliki kelemahan dalam menentukan nilai-nilai penting

dalam hidup. Contoh:

 Kaum sekular mengesampaikan nilai spiritual, meski dalam kenyataannya, 

jutaan manusia membutuhkan kepuasan spiritual.

 Manusia berbeda-beda dalam mengutamakan nilai-nilai dalam kehidupan, 

ada yang mengutamakan kemanusia, ada yang mengutamakan spiritual, dll.



Kritik 4

 Puluhan nilai kebaikan yang dikatakan orang Barat baik itu:

 Terkait pandangan tentang sikap yang harus direalisasikan tatkala berinteraksi

dengan orang lain; seperti solidaritas, toleransi, keadilan, dll; atau pun

 Sifat-sifat moral individual, seperti rendah hati, misanya

semua hanya rambu-rambu tingkah-laku yang tidak dikaitkan dengan nilai-nilai

yang musti terealisasi dari perbuatan manusia, yaitu: nilai kemanusiaan, materi, 

spiritual dan akhlak.

 Hasilnya: masyarakat sekular secara praktis tidak mengindahkan nilai-nilai apa

pun selain materi.

 Segala hal tentang nilai lain, seperti kasihsaying, persaudaraan, solidaritas, dll, 

menjadi tanpa arti.


