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6. BERPIKIR LEVEL 7 



LEVELLING BERPIKIR 

• Ada pemimpin sukses meski tanpa gelar akademis 

• Ada orang merendahkan pemimpin tanpa gelar akademis 

• Ada saintis yang tak peduli agama maupun politik 

• Ada politisi yang tak peduli sains maupun agama 

• Ada pengemban dakwah yang buta sains / anti sains 

• Ada pengemban dakwah yang buta politik / anti politik 

• Ada pengemban dakwah yang rendah diri; …. dll. 
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Tanpa 
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Ilmu adalah faset-faset pengetahuan  
yang dibuat sistematis agar dapat digunakan secara universal.   

Ilmu ditulis berdasarkan data-fakta empiris yang teramati di alam.   
 

Proses ini pada umumnya bersifat naratif.  
Kualitasnya tergantung akurasi & kejujuran. 

 
Pengetahuan tingkat-I (“fakta terindera”) adalah tentang semua objek 

yang dapat di-indera atau dihafal (taken for granted) 
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Sains mengaitkan satu data dengan data lain. 
Dengan mengetahui hubungan antar fenomena,  
maka bisa dibuat “teori” (yang nanti jadi “dalil”),  
untuk mengetahui sesuatu yang tidak terindera  

(misal sinyal radio, tambang di dalam bumi), atau mengetahui sesuatu 
yang belum terjadi tetapi kemungkinan besar akan terjadi  

(misalnya gerhana mendatang). 
 

Proses ini pada umumnya bersifat induktif. Kualitasnya tergantung 
kelengkapan data dan kelogisan pengambilan kesimpulan. 

 
Pengetahuan tingkat-II (“fakta terfikirkan”) mengenali objek yang 
tidak terindera, karena sifatnya, lokasinya, atau kurun waktunya. 
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Pengalaman itu sesuatu yang teramat mahal.  Banyak kesalahan manusia yang 
tak perlu diulangi, baik dalam skala lab maupun global.     

 
Karena itu pengalaman mestinya mendorong orang untuk menemukan inovasi 

baru, agar apa yang jelek di masa lalu tidak terulang lagi. 
 

Proses ini pada umumnya bersifat deduktif.  
Kualitasnya tergantung se-otoritatif apa penciptanya. 

 
Inovasi ini berwujud pada suatu “fakta tercipta” yang terbukti mengatasi 

persoalan real yang dihadapi. 
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PROBLEMA DI BARAT 

Semakin banyak ilmuwan menjadi atheis,  
agnostis, atau percaya Tuhan,  

tetapi bukan Tuhan seperti dalam agama-agama. 



 



Apakah negeri dengan teknologi yang kuat  
sah-sah saja menjajah negeri lain atau “menjajah lingkungan”? 



 

Dunia di  bawah bayang-bayang  
Senjata Pemusnah Masal  



DUNIA JUGA SEDANG SAKIT 
821 million people hungry 



Global Warming 



BERPIKIR DIMENSI YANG BERBEDA 

Berpikir tentang memahami mahluk … 

 

vs 

 

Berpikir tentang menggerakkan manusia 
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Manusia 
tersadarkan 



Kegagalan Kehidupan Pribadi 
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Masyarakat  terlayani 

4. Karyawan yang bicaranya sedikit dan kerjanya 
kurang mau disuruh ngapain ? 

 

-- lihat, masih punya kelebihan apa? 
- Penampilan ?   
- Intuisi 
- Koneksi ? 
- Doa ? …. 

 

5. Bagaimana dengan rakyat yang sakit 
menahun, lumpuh atau hilang ingatan? 



0. INDERAWI 
Tanpa 

pengetahuan 
Pengetahuan 

tingkat-I 
Pengetahuan 

tingkat-II 
Pengetahuan 

tingkat-III 
1.  

ILMIAH 
2. INNOVATIF 

Manusia 
tersadarkan 

Masyarakat  terlayani 

 



0. INDERAWI 
Tanpa 

pengetahuan 
Pengetahuan 

tingkat-I 
Pengetahuan 

tingkat-II 
Pengetahuan 

tingkat-III 
1.  

ILMIAH 
2. INNOVATIF 

Manusia 
tersadarkan 

Masyarakat  terlayani 



Kegagalan Menata Peradaban 
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Bangsa merdeka 

Indonesia berpotensi  
menjadi negara kuat dan berdaulat 
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Kesenjangan  
Kaya - Miskin 
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DIMENSI-Z (LEVEL 6 – IDEOLOGIS) 

Tujuan berfikir ideologis adalah membuat tatanan (peradaban) dunia yang baru & 
khas sesuai kaidah berpikir tertentu. 
 
Di dunia ini ideologi yang dominan saat ini adalah kapitalisme (sepaket dengan 
sekulerisme & liberalisme) dan sosialisme (sepaket dengan materialisme & atheisme) 
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7.0.  
IMAN 

Tanpa 
pengetahuan 

Pengt. Tk-IV 
(aqidah) 

Pengt. Tk-V 
(syari’ah) 

Pengt. Tk-VI 
(kemajuan) 

7.1. 
ISTINBAT 

7.2.  
IJTIHAD 

Hamba Allah yang 
sadar misinya 



TANGGUNGJAWAB SOSIAL SAINTIS & TEKNOLOG 

Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan?   
dan langit, bagaimana ia ditinggikan?  
dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?  
dan bumi bagaimana ia dihamparkan? 

Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kalian hanyalah pemberi peringatan. 

kalian bukanlah orang yang berkuasa atas mereka 
(QS 88-al-Ghasiyah: 17-22) 

بِِل َكيإَف ُخِلقَتإ ﴿ ِ ﴾١٨َوِإلَى السََّماء َكيإَف ُرفِعَتإ ﴿﴾ ١٧أَفَََل يَنُظُروَن إِلَى اْلإ  
ِض َكيإَف ُسِطَحتإ ﴿١٩َوإِلَى الإِجبَاِل َكيإَف نُِصبَتإ ﴿  َرإ ﴾٢٠﴾ َوإِلَى اْلإ  
ٌر ﴿  رإ إِنََّما أَنَت ُمذَك ِ َت َعلَيإِهم بُِمَصيإِطٍر ﴿٢١فَذَك ِ ﴾٢٢﴾ لَّسإ  



Umat punya ragam potensi baik SDA maupun SDM 
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Baldatun 
Thayyibatun w 
Rabbun Ghafur 
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Baldatun 
Thayyibatun w 
Rabbun Ghafur 

Rahmatan lil 
‘Alamien 

Abdullah bin Amru bin Al-Ash berkata bahwa ketika kami duduk di sekeliling 
Rasulullah SAW untuk menulis, tiba-tiba beliau SAW ditanya tentang kota 

manakah yang akan futuh terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma. Rasulullah 
SAW menjawab,"Kota Heraklius terlebih dahulu (Konstantinopel)". 

 

“Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam.  
Pemimpin yang membukanya adalah sebaik-baik pemimpin  

dan pasukan yang di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan.”  
[H.R. Ahmad - Al-Musnad 4/335] 

 

• Futuhat Konstantinopel akhirnya terjadi tahun 1453 M oleh Muhammad al 
Fatih, Sultan (Gubernur) Anatolia.  Artinya 821 tahun pasca wafatnya Nabi. 
Kota itu sekarang juga bernama Istanbul, di Turki. 
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Baldatun 
Thayyibatun w 
Rabbun Ghafur 

Rahmatan lil 
‘Alamien 

لإعَالَِميَن ﴿ َمةً ل ِ َسلإنَاَك ِإَّلَّ َرحإ ﴾١٠٧َوَما أَرإ  

Baldatun Thoyyibah = Negeri yang baik 

(adil, makmur, maju, berkelanjutan) 

Wa Rabbun Ghafur = Dan Tuhan mengampuninya (berkah, mulia, di 

jalan syari’ah, diridhai Allah) 



“Resto” yang mengesankan 

Sebuah resto yang “IR” “SE” “MM” “PhD” 

- View pemandangannya Indah 

- Pelayannya Ramah 

- Menu dan suasananya Sehat (tidak ada lalat) 

- Rasa masakannya Enak 

- Harganya  Murah 

- Suasananya Meriah (dilanggan Public Figure) 

- Segalanya Pas (optimal) 

- Semuanya Halal (baik menunya, busana pelayannya, tata letak) 

- Semua Diberkahi  
(sebulan sekali undang anak yatim, tiap Jumat bagi gratis yang baca surat Al-Kahfi) 

 

Bila ada resto yang seperti ini, apakah Anda akan  dengan sukarela  & sukacita 
mengabarkan ke orang lain? 



PERADABAN YANG MEYAKINKAN 

Sebuah peradaban yang “IR” “SE” “MM” “PhD” 

- Negerinya Indah 

- Rakyatnya Ramah 

- Politik / pemerintahannya Sehat 

- Kehidupannya Enak 

- Biaya Hidupnya Murah 

- Suasananya semarak (Meriah) 

- Segalanya optimal (Pas) 

- Yang ada hanya yang Halal 

- Semua (non muslim, semua mahluk) Diberkahi 
 

Menjadikan elit dari Nusantara (Majapahit dll) tertarik masuk Islam, karena 
melihat Daulah Islam seperti itu. 



MAJAPAHIT ??? 

 



 



ISLAM RAHMAT SELURUH ALAM 
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Baru 

3 – Inspiratif - Dakwah 

4 – Integratif - Khilafah 

5 – Independen - Jihad 
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3 – Inspiratif - Dakwah 

4 – Integratif - Khilafah 

5 – Independen - Jihad 

6 - Ideologis 
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Islamis 
Membangun 
Peradaban 
Baru 

Berpikir level 7 adalah berpikir 
cemerlang yang multi-dimensi. 
 
Aqidah (Iman) yang kokoh akan 
produktif memotivasi seorang 
muslim memahami sains sekaligus 
berjuang di ranah sosial-politik. 



www.tokopedia.com/beyondaw 


