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1. Berpikir yang dapat dipikirkan dan yang tidak 

• Banyak pemikir yang membahas berbagai hal yang bukan fakta 

• Seluruh pembahasan filsafat Yunani (di bidang metafisika) adalah bukan fakta. 

• Mereka mengandalkan mantiq (logika) namun berdasarkan asumsi, bukan realita. 

• Pembahasan pembagian otak juga tidak didukung data realitas yang meyakinkan. 

• Pembahasan kaum mutakallimin tentang sifat-sifat surga dan neraka juga hanya 
membahas sesuatu yang tidak dapat diindera. 

 

• Ini berbeda dengan memikirkan pesawat ruang angkasa yang baru akan dibangun. 

• Atau memikirkan DNA yang tidak terterindera tetapi dapat dideteksi dengan akurat. 



2. Berpikir Alam Semesta, Kehidupan dan Manusia 

• Berpikir tentang alam semesta, kehidupan dan manusia 
mestinya membawa pada kesadaran bahwa di balik 
semuanya ini ada Sesuatu yang Maha Mengatur.   

• Itulah awal “mengenali Tuhan” – meski belum sampai 
pada mengenali sifat-sifatnya, namun sudah memenuhi 
gharizah tadayyunnya. 

• Manusia memerlukan Rasul untuk yang mampu 
berkomunikasi dengan Tuhan untuk menjelaskan aneka 
solusi atas problematika kehidupan. 

• Dalam sejarah bermunculan para pengaku Rasul, dan 
mereka harus diuji siapa yang benar-benar membawa 
bukti dari Tuhan. 



3. Berpikir Hidup 

• Berpikir tentang hidup adalah tentang 
pemuasan diri (hajatul udhowiyah & 
gharizah) 

• Berpikir tentang hidup sendiri vs berpikir 
tentang kehidupan umat 

• Berpikir tentang hidup tanpa kendali 
dapat menuju kepada kolonialisme 
(“Lebensraum”) 



4. Berpikir Kebenaran 

• Bagaimana menjadikan keputusan yang dikeluarkan akal 
sesuai dengan  sempurna dengan fakta. 

• Mudah pada hal-hal konkrit, rumit pada hal-hal abstrak. 

• Semisal tentang “hakekat masyarakat”, “kebebasan” , 
“kebangkitan” , “demokrasi”, “nasionalisme”,  
atau “sejarah Islam”. 

• Berpikir induktif murni berbeda dengan induktif-deduktif. 
Induktif-deduktif semisal: (1) memahami bahwa suatu 
pihak adalah otoritatif; kemudian (2) membandingkan 
keputusan akal dengan keputusan otoritas tersebut. 



5. Berpikir Cara (Uslub) 

• Berpikir tentang tatacara (uslub) yang tidak 
permanen untuk melakukan suatu perbuatan. 

• Kadang suatu hal dapat dikerjakan dengan uslub 
yang berbeda-beda, atau suatu uslub yang sama 
untuk tujuan yang berbeda-beda. 

• Dakwah bisa menggunakan uslub yang beraneka. 

• Uslub penggantian kepala negara dalam sejarah 
khilafah juga beraneka, tapi thariqahnya sama. 

  methode (thariqah) = baiat 
 uslub: dipilih perwakilan, dipilih langsung, 
nominasi khalifah sebelumnya, wakil naik. 



6. Berpikir Sarana (Wasilah) 

• Dalam penyebaran Islam,  
dakwah dan jihad adalah metode (thariqah);  
perang adalah salah satu cara (uslub), sedang 
pasukan dan senjata adalah sarana (wasilah). 

• Sarana adalah alat-alat fisik 

• Sarana sering merupakan bagian fundamental 
untuk melahirkan cara. 

• Uslub dan Wasilah sering harus diuji dan 
disesuaikan dengan zaman. 

• Thariqah memanggil shalat = adzan.  
Washilahnya boleh pakai mic + bedug. 
 



7. Berpikir Tujuan  dan Target 

 

• Tujuan (ghayat, objectives) – apa yang diinginkan, 
semisal “kebangkitan” atau ”kedaulatan total”. 

• Target (ahdaf, aims) – apa indikatornya, kapan ingin 
dicapainya.  Semisal: tahun 2045. 

• Banyak orang – bahkan bangsa – kehilangan tujuan 
bahkan target bepikirnya. 

• Tujuan menentukan konsistensi dalam menjalani. 

• Target menentukan kesabaran menghadapi cobaan. 

 



8. Berpikir Dangkal,  
    Mendalam, Cemerlang 

• Berpikir dangkal hanya memindahkan fakta ke otak, 
tanpa membahas fakta lainnya yang terkait. 

  diatasi dengan: (1) menghilangkan (sementara) 
kebiasaan berpikirnya; (2) memperbanyak 
pengalaman atau mengindera fakta yang berragam; 
(3) menjadikan mereka terjun dalam kehidupan. 

• Berpikir mendalam adalah mengindera fakta dan 
mengulang lebih banyak, mencari informasi lain 
terkait.  Ini berpikirnya para ulama dan pemikir. 

• Berpikir cemerlang adalah berpikir mendalam dalam 
multi-dimensi, semisal berpikir saintifik sekaligus sisi 
sosial-politik dan sisi spiritual. 



9. Berpikir Serius 

• Berpikir serius adalah berpikir dengan maksud 
(purpose, reason) yang jelas.  

• Berpikir tentang bencana adalah dalam rangka 
menanggulangi bencana. 

• Yang menunjukkan keseriusan adalah amal 
(aktivitas nyata) untuk mewujudkan 
pemikirannya dengan sumberdaya dan jangka 
waktu yang terukur. 

• Keseriusan dalam berpikir tak selalu butuh 
kedalaman, namun kedalaman berpikir akan 
mendorong pelakunya berpikir serius. 



10. Berpikir ttg Perubahan 

• Kehidupan yang stagnan dan menyerah pada takdir 
(fatalisme) adalah bencana paling berbahaya. 

• Berpikir tentang perubahan tidak akan disukai oleh 
orang-orang malas atau yang didominasi tradisi. 

• Wajib berdiri di atas asas perubahan yang benar. 

• Bersama berpikir serius dan berpikir cemerlang, 
berpikir perubahan akan membangkitkan umat. 



BERPIKIR CEPAT 

• Menjustifikasi sesuatu. 

• Antisipasi Peluang emas 
yang tidak akan terulang. 

• Spontan, bawah sadar 

• Tidak membutuhkan proses 
perenungan dan kerja otak 

• Yang penting kecepatannya, 
bukan sumbernya. 

• Tidak selalu tepat !!! 

 



BERPIKIR CEPAT (lanj.) 

• Kenekadan yang terukur/dipersiapkan. 

• Tak menafikan berfikir mendalam/cemerlang 

• Beberapa definisi, hukum syara, sains dan 
teknologi tetap harus dipikir menyeluruh! 

• “pre-compute” model for early warning 

• Kalau disiapkan dengan baik, maka kita bisa 
berpikir cepat dan tepat !!! 



KUNCI BERPIKIR CEPAT 

• Kecepatan pencerapan  
(kecermatan penginderaan) 

• Keterlatihan analisis 
(Untuk masyarakat awam cukup dijadikan pembiasaan) 

• Ketersediaan maklumat yang benar 
(ada jumlah optimal yang diperlukan). 

 

• Kisah Umar yang biasa berpikir sangat cepat  
(memiliki firasat yang tajam), namun suatu ketika keliru 
ketika mensikapi keluhan seorang wanita atas suaminya. 

 



• Berpikir cepat dengan maklumat yang 
didominasi pemikiran sekuler  bencana. 

• Berpikir cepat dengan maklumat yang 
didominasi pemikiran Islam  rahmat ! 



• Umat harus disodori fakta-fakta realitas 
persoalan mereka, sejarah mereka dan 
gambaran kemungkinan masa depan mereka! 

• Diberi penjelasan hingga mereka memahami 
hakekat apa yang terjadi pada mereka. 

• Didorong untuk mengkritisi kondisi hidup, 
aturan hidup dan tatacara hidup mereka. 

• Perkara yang dilontarkan pada umat harus 
bisa menciptakan kesadaran, pengaruh dan 
dorongan pada diri umat untuk memikirkan 
dan mensikapi perkara tersebut. 

Realitas Masalah 

Penjelasan 

Kritis 

Kesadaran 
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