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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah Swt. ditengah masa transisi
setelah perobahan status dari IAIN kepada UIN yang menuntut
penegasan paradigm Ilmu akibat perluasan wilayah nomenklatur
keilmuan yang tidak hanya terbatas pada cabang keilmuan agama tetapi
juga mencakup wilayah sain dan teknologi dan keilmuan sosial dan
humaniora yang lebih umum dan luas, menuntut kami untuk dapat
menghadirkan Pedoman Integrasi Ilmu sebagai penegasan arah UIN STS
Jambi sekaligus sebagai distingsi yang membedakan kekhasan UIN Jambi
dari UIN-UIN yang ada.
Buku pedoman Integrasi Ilmu yang diderivasi dari draf Pedoman Integrasi
Ilmu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Diktis ini diharapkan bisa
menjadi pedoman pengembangan keilmuan bagi dosen dan tenaga
pengajar di lingkungan UIN STS Jambi sekaligus dijadikan landasan
pengembangan ilmu dalam menghadapi tantangan era globalisasi 4.0.
Integrasi keilmuan merupakan prinsip dalam pengembangan keilmuan
dalam Islam, yaitu memadukan dua jalur keilmuan yaitu jalur insaniyah
melalui pemahaaman terhadap sunnatullah dalam alam dan jalur ilahiyah
melalui wahyu, yang pada hakekatnya keduanya bersumber Dari Allah
Swt.
Terima kasih atas kerjasama para tim yang telah bekerja dengan seksama
dalam meujudkan pedoman ini yang sudah barang tentu tidak luput dari
kekurangan, untuk itu kritik dan saran kami harapkan dari pembaca untuk
kesempurnaan pedoman ini kedepannya.
Jambi,

2019
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BAB I
PENDAHULUAN
A. DASAR-DASAR INTEGRASI ILMU
Integrasi ilmu yang menjadi salah satu misi Universitas Islam Negeri
(UIN) memiliki dasar-dasar yang sangat kuat, baik secara filosofis, normatif,
juridis maupun historis. Dasar filosofis menyangkut argumen atau konsepsi
filosofis yang menunjukkan bahwa pada dasarnya semua ilmu itu sederajat
dan saling membutuhkan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan
yang lebih tinggi. Landasan filosofis bisa mencakup tiga ranah dalam filsafat
ilmu, yaitu, ontologis (eksistensi dan hierarki pengetahuan), epistemologis
(sumber-sumber dan instrumen pemerolehan ilmu), dan aksiologi (nilai dan
penerapan pengetahuan).
Dasar normatif dalam integrasi ilmu menyangkut dasar-dasar
keagamaan (teks-teks agama) bagi perlunya upaya re-integrasi ilmu atau
menghilangkan dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya.
Sumber bagi dasar normatif ini mencakup Alquran dan Hadis serta produkproduk penafsiran para ulama terhadap kedua sumber ajaran Islam tersebut
yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dalam Islam.
1. Dasar Filosofis

Paling tidak, ada tiga prinsip penting dalam upaya integrasi ilmu di UIN
STS Jambi Pertama, bahwa integrasi ilmu tidak dimaksudkan sebagai upaya
“Islamisasi pengetahuan” (Islamization of Knowledge) dalam pengertian
yang dimaksudkan oleh ilmuan seperti Muhammad Naquib al-Attas, Ismail
Raji’ al- Faruqi dan kolega-koleganya. Istilah ini telah digunakan dalam
filsafat Islam kontemporer yang menguat di paruh kedua abad ke-20 untuk
merujuk

pada upaya mendamaikan atau merekonsiliasikan Islam dan

modernitas, khususnya mencari cara untuk mengadopsi metode ilmiah
dengan cara yang konsisten dengan norma-norma etika Islam. Upaya kolosal
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ini untuk menjadikan bidang- bidang pengetahuan yang telah ada saat ini
bersifat “Islami” biasanya ditempuh, salah satunya, dengan sekedar
memberikan tambahan nama “Islam” pada setiap bidang ilmu yang sudah
ada. Padahal, dari segi epistemologis, beberapa dari bidang ilmu tersebut
tidak lahir dari rahim peradaban Islam. Misalnya, sosiologi Islam, antropologi
Islam, ilmu politik Islam, ekonomi Islam, dan sebagainya. Faktanya, sampai
saat ini gagasan tersebut belum menunjukkan hasil yang cukup jelas dan
berarti. Sebagian orang bahkan meyakini bahwa proyek yang memerlukan
usaha kolosal itu hampir mustahil dilakukan.
Kedua, adalah rekonstruksi kerangka etis dan metodologis bidangbidang pengetahuan yang ada, sehingga rumusannya bersifat Islami. Seperti
dinyatakan oleh Ziauddin Sardar dalam artikelnya, “What Makes a University
‘Islamic.’” Apa yang Islami dalam sebuah Universitas Islam merupakan
institusi yang secara mantap bersifat universal dimana semua cabang
pengetahuan dituntut dalam sebuah kerangka etis dan metodologis yang
benar-benar Islami. Dalam pandangan Sardar, tujuan utama universitasuniversitas Islam seharusnya adalah untuk membangun suatu landasan yang
komprehensif bagi

rekonstruksi

peradaban Muslim.

Dalam rangka

menjalankan fungsi seperti itu, universitas Islam harus tanggap mencermati
kebutuhan-kebutuhan masyarakat Muslim yang sedang berubah di masa kini
dan di masa depan. Dengan demikian, menurut Sardar lebih lanjut, kegiatankegiatan normatif dalam suatu perguruan tinggi Islam mencakup pemenuhan
kebutuhan- kebutuhan peradaban Muslim, membangkitkan pengetahuan
dari dalam pandangan dunia Islam sendiri, bekerja dalam rangka kejayaan
Islam, dan merekonstruksi secara menyeluruh peradaban global.
Ketiga, semua disiplin ilmu pada dasarnya memiliki kedudukan yang
sejajar dalam hierarki ilmu. Setiap disiplin ilmu dapat berfungsi secara
bergantian sebagai ilmu inti (core knowledge) atau sebagai ilmu bantu
(auxiliary knowledge), tergantung pada jenis program studi yang
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dikembangkan. Oleh karena itu, dalam prinsip ini, apa yang selama ini
dikategorikan sebagai ilmu-ilmu agama bisa saja, di satu waktu, sejajar dengan
ilmu-ilmu lainnya. Sebaliknya, di waktu atau tempat yang lain, mereka dapat
menjadi ilmu-ilmu bantu untuk memahami ilmu-ilmu dalam kategori kedua.
Demikian pula sebaliknya, ilmu-ilmu lainnya tertentu dapat berfungsi sebagai
ilmu-ilmu bantu untuk memahami berbagai cabang ilmu-ilmu agama.
Dalam sejarah ilmu pengetahuan Islam, ilmuan dan filsuf Muslim seperti
al-Farabi (870-950), al-Ghazali (1058-1111) dan Qutb al-Din al-Shirazi (12361311) telah menunjukkan kesederajatan status ontologis semua bidang
ilmu pengetahuan pada setiap masa terkait dengan cara menyusun
klasifikasi pengetahuan. Dalam klasifikasi mereka tidak terlihat adanya
perlakuan istimewa terhadap cabang pengetahuan tertentu, sedemikian
rupa, sehingga satu cabang pengetahuan memiliki status lebih tinggi
daripada

cabang pengetahuan lainnya, atau bahwa cabang-cabang

pengetahuan yang berbeda- beda itu tidak saling membutuhkan dalam rangka
menemukan kebenaran.
Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di perguruanperguruan tinggi Islam, pandangan Seyyed Hossein Nasr (l. 1933) perlu
dipertimbangkan. Menurut Nasr, daripada melakukan proyek kolosal
“Islamisasi Pengetahuan” atau “Saintifikasi Islam”, pengajaran ilmu
pengetahuan di perguruan tinggi Islam lebih baik menekankan pada perlunya
setiap mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif tentang sejarah
sains dan peradaban dalam Islam. Dalam pengajaran tersebut, setiap
mahasiswa dapat mengetahui kontribusi penting peradaban Islam dalam
pengembangan bidang-bidang pengetahuan yang digeluti secara global saat
ini, yang seringkali dipandang sekedar sebagai produk peradaban masyarakat
Barat saja. Padahal, menurut Nasr, banyak dari bidang-bidang pengetahuan
tersebut lahir dan berkembang berkat jasa para ilmuan Muslim yang
mempelajari dan memproduksi bidang-bidang pengetahuan tersebut karena
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panggilan dan inspirasi keagamaan (Islam).
Dengan memahami sejarah ilmu pengetahuan secara komprehensif
seperti itu, menurut Nasr, para mahasiswa Muslim tidak perlu lagi merasa
rendah diri atau merasa bersalah ketika sedang mempelajari bidang-bidang
ilmu pengetahuan yang tidak “berlabel” Islam atau tidak diproduksi oleh
sarjana atau ilmuan Muslim. Sebab, pada dasarnya khazanah ilmu
pengetahuan dunia saat ini adalah kontribusi seluruh peradaban manusia
yang pernah ada di dunia, termasuk peradaban Muslim. Ilmu pengetahuan
global atau kosmopolitan yang para mahasiswa Muslim pelajari saat ini,
sebagian besarnya, adalah juga warisan dari peradaban leluhur mereka
sendiri.
Dalam perspektif kesejarahan seperti itu, integrasi ilmu dalam konteks
UIN di Indonesia hendaknya lebih diarahkan pada upaya mengintegrasikan
perspektif epistemologis dan aksiologis Islam ke dalam perspektif bidangbidang pengetahuan “umum” yang ada saat ini. Secara epistemologis, setiap
bidang ilmu pengetahuan hendaknya menjadikan khazanah tekstual-normatif
Islam sebagai salah satu sumber inspirasi dan eksplorasinya. Sementara
secara aksiologis, setiap bidang ilmu pengetahuan dalam pengembangan
keilmuannya memperhatikan prinsip-prinsip etika Islam (akhlaq) dalam
rangka menjaga kehormatan dan kelestarian hidup manusia dan alam
semesta.
2. Dasar Normatif

Secara garis besar terdapat tiga sumber ilmu pengetahuan, yaitu
wahyu (Alquran), manusia dan alam semesta. Ketiga sumber tersebut secara
bersama-sama menyediakan bahan dasar pengetahuan yang dikembangkan
oleh UIN STS Jambi. Sebagai sumber ilmu, penafsiran atau pemahaman
manusia terhadap Alquran dipandang memiliki kedudukan yang sama dengan
pemahaman manusia terhadap dirinya sendiri dan pengetahuan tentang alam
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semesta.Ketiga sumber ilmu ini dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan
etik bagi UIN STS JAMBI untuk melakukan penelitian dan eksplorasi ilmiah dan
transfer of knowledge serta aplikasi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan.
Secara normatif, integrasi ilmu di UIN STS Jambi didasarkan pada ayatayat Alquran dan hadits-hadits Nabi Muhammad saw., yang mendorong
manusia untuk mengadakan eksplorasi ilmiah. Sebagai contoh, ayat pertama
yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. adalah perintah untuk
membaca “iqra’”,bacalah! (Q.S. al-‘Alaq/96:1). Perintah membaca dalam
surah al-‘Alaq ini berlaku umum dan tidak menyebutkan batasan objek
bacaan. Lebih lengkap perintah itu berbunyi “Bacalah! dengan (menyebut)
nama Tuhanmu yang menciptakan” (96:1)…. “Bacalah! Dan Tuhanmulah Yang
Maha Pemurah” (96:3). Secara tidak langsung, ayat tersebut mendorong
manusia untuk mengkaji apa saja objek yang dapat dikaji dengan syarat
menghadirkan Tuhan dalam kajiannya, yang tujuan akhirnya adalah
mengantar manusia memahami Tuhannya, dirinya sendiri, dan alam semesta.
Dalam ayat yang lain Tuhan juga memerintahkan manusia untuk
memperhatikan atau menelusuri apa yang ada di langit dan di bumi (Q.S.
Yunus/10: 101). Bahkan terdapat juga ayat yang lebih lengkap dengan redaksi
seperti berikut:
Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan
siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat
bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu
dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering), dan Dia
tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran
angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu)
sungguh merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang
mengerti. (Q.S. Al-Baqarah/2:164).
Alquran

juga

memerintahkan

untuk

mengajukan

pertanyaan-

pertanyaan yang bersifat penyelidikan atau penelitian, seperti suratalGhasiyah di mana terdapat pertanyaan yang dapat dipahami sebagai perintah
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untuk melakukannya. “Maka tidakkah mereka memperhatikan unta,
bagaimana diciptakan? Dan langit, bagaimana ditinggikan? Dan gununggunung bagaimana ditegakkan? Dan bumi bagaimana dihamparkan? (Q.S. alGhasiyah/88: 17-20). Jika ayat-ayat ini ditafsirkan lebih jauh, maka mereka
lebih cocok sebagai objek penelitian ilmu pengetahuan umum yang sangat
penting bagi umat manusia untuk menjalankan tugas kekhalifahannya,
seperti fisika, biologi dan geologi. Selama ini, ilmu-ilmu tersebut tidak
dipandang memiliki status yang sejajar dengan bidang-bidang ilmu
keagamaan. Alquran juga mendorong manusia agar dalam mencari
perbekalan hidup di akhirat tidak melupakan kewajiban mereka untuk
membangun peradaban umat manusia di dunia (Q.S. al- Qashash/28:
77).
Islam secara normatif tidak mengenal pemisahan antara ilmu agama
dan ilmu lainnya. Konsekuensinya, semua ilmu dapat diteliti dan dipelajari,
walaupun tidak semua hasil penelitian atau eksperimen di bidang ilmu
pengetahuan dapat secara bebas diterapkan. Artinya, tidak ada pertanyaan
atau permasalahan ilmiah yang dilarang untuk dicarikan jawabannya oleh
manusia. Namun, karena keterbatasan yang dimilikinya, manusia dituntut
untuk selalu bersikap rendah hati untuk tidak menjadikan hasil penelitiannya
sebagai kebenaran yang bersifat mutlak.
3. Dasar Yuridis

Ada banyak aturan perundang-undangan yang secara langsung atau
tidak langsung mengharuskan Universitas Islam Negeri untuk melakukan
integrasi ilmu.
a.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003

Pasal 3 menyebutkan:
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Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.
b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 pasal 5. Pendidikan Tinggi

bertujuan:
1) berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten,
dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
2) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan

dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan
peningkatan daya saing bangsa;
3) dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian

yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar
bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan
kesejahteraan umat manusia; dan
4) terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran

dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
c. Permendikbud No. 154 tahun 2014

Dalam Pasal 2 dijelaskan rumpun ilmu yang ada di perguruan tinggi:
1)

Rumpun Ilmu Pengetahuan dan teknologi terdiri atas: a) rumpun
ilmu agama; b) rumpun ilmu humaniora; c) rumpun ilmu sosial; d)
rumpun ilmu alam; e) rumpun ilmu formal; dan rumpun ilmu
terapan.
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2)

Rumpun Ilmu Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
agama merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji
keyakinan tentang ketuhanan atau ketauhidan serta teks-teks suci
agama.

3)

Rumpun Ilmu Humaniora sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan
mendalami nilai kemanusiaan dan pemikiran manusia.

4) Rumpun Ilmu Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan
mendalami hubungan antar manusia dan berbagai fenomena
masyarakat.
5)

Rumpun Ilmu Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan
mendalami alam semesta.

6) Rumpun Ilmu Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan
mendalami sistem formal teoritis
7)

Rumpun Ilmu Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
merupakan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang
mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia.

d. Peraturan Presiden 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
B. KERANGKA INTEGRASI ILMU
1. Ruang Lingkup Integrasi
Secara praktis, integrasi ilmu di UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi dapat diwujudkan dalam ruang lingkup TRIDHARMA Perguruan
Tinggi, yang mencakup tiga ranah: (1) pendidikan dan pengajaran, (2)
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penelitian, dan (3) pengabdian kepada masyarakat.
a.

Bidang Pendidikan dan Pengajaran
Integrasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran di wujudkan dalam

bentuk pemenuhan mata kuliah inti (core courses) yang dirancang secara
filosofis untuk untuk memberikan pengetahuan dasar atau sejenis pengantar
umum kepada seluruh mahasiswa di semua program studi tentang tradisi dan
khazanah ilmu Islam. Mata kuliah-mata kuliah tersebut menjadi core
courses yang memiliki landasan epistemologis dan ontologis yang jelas dan
mantap. Mata kuliah tersebut meliputi; Studi Al Quran Hadits, Studi Hukum
Islam, PPKn, Islam dan Peradaban Melayu, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,
Bahasa Arab, Islamic Entrepreurship, dan Pemikiran Islam dan Filsafat.
Pengajaran aspek-aspek ilmu Islam menggunakan metodologi atau
pendekatan yang bersifat komprehensif dan integralistik. Dalam sejarah ilmu
pengetahuan Islam, bidang-bidang itu merupakan bagian integral dari
peradaban Islam. Selain itu, bidang-bidang pengetahuan Islam tradisional
juga diajarkan secara lebih kritis, terbuka, historis dan kontekstual. Maksud
kontekstualitas sini adalah relevan, kompatibel, dan aplikabel terhadap
kebutuhan kehidupan masyarakat modern dengan segala kompleksitasnya.
b. Bidang Penelitian

Paradigma integrasi ilmu menginspirasi peneliti dalam minimal dua hal:
Pertama, menginterpolasikan Islam sebagai way of life seperti niat baik,
amanah, dan memegang prinsip mempertahankan kebenaran secara
obyektif; Kedua, secara metodologis bersifat terbuka memberi ruang aplikasi
pendekatan dan metode multidisipliner, interdisipliner, transdisipliner dan
pendekatan-pendekatan mutakhir yang relevan.
Peneliti yang direkomendasikan adalah mereka yang (1) menguasai
cara mengintegrasikan ilmu dalam metodologi penelitian yang sesuai
dengan bidang ilmu, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan
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kedalaman penelitian,

(2) memiliki

cara

pandang

ilmiah

dalam

mengintegrasikan antara ilmu dan agama. Selain itu, integrasi juga dapat
diwujudkan dengan cara membentuk tim kolaboratif agar kelebihan satu
bidang dapat menyatu dengan kelemahan pada bidang lain. Demikian juga
hasil penelitian diarahkan untuk pengembangan agama, ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni secara integratif dan searah dengan nilai-nilai Islam dan
prinsip-prinsip ilmiah yang bersifat objektif, kritis, dan dinamis. Hasil
penelitian mahasiswa diarahkan kepada terpenuhinya capaian pembelajaran
lulusan yang bermuatan integrasi ilmu. Karya Ilmiah dalam bentuk laporan,
artikel dalam jurnal dan buku memuat pembahasan mengenai keterkaitan
topik karya ilmiah dengan prinsip integrasi ilmu. Materi pada penelitian
terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi
masyarakat dan dunia usaha/industri. karea
c.

Pengabdian Kepada Masyarakat
Paradigma integrasi pada bidang pengabdian masyarakat di wujudkan

dalam bentuk Pertama, mengarahkan tujuan program pengabdian kepada
masyarakat pada peningkatan kesadaran beragama, meningkatkankualitas
dan taraf hidup masyarakat dalam berbagai aspeknya: sosial, ekonomi,
budaya dan politik. Program-program pengabdian kepada masyarakat juga
ditujukan membangun hubungan yang sinergis antara perguruan tinggi dan
masyarakat. Pada saat yang sama, hasil-hasil dari kegiatan pengabdian
kepada masyarakat diharapkan diproyeksikan untuk memberikan umpan
balik kepada pengelola perguruan tinggi dalam rangka merancang dan
menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengajaran dan penelitian yang
lebih relevan dan berdaya guna bagi masyarakat. Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan responsif terhadap problematika di masyarakat, misalnya
dengan cara melibatkan beberapa disiplin ilmu dalam program-program
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kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Program pengabdian mayarakat diarahkan untuk mengembangkan
pemahaman dan sikap keberagamaan yang inklusif, toleran dan progresif
karena ini merupakan misi profetik UIN STS JAMBI dalam konteks
pengembangan

masyarakat

Muslim

di

Indonesia

dalam kerangka

menyemaikan dan menyebarkan pemahaman Islam yang inklusif, moderat,
toleran dan progressif. Hal ini menjadi semakin penting dewasa ini
mengingat fenomena keterpaparan dan ketertarikan sebagian warga Muslim
Indonesia kepada paham-paham dan praktik-praktik baru dalam Islam yang
berasal dari bagian lain dunia Islam di luar nusantara. Problemnya adalah, di
antara paham dan praktik keberagamaan tersebut ada yang menunjukkan
gejala ekstrimisme dan radikalisme yang cenderung menunjukkan sensibilitas
dan inkompatibilitas dengan akar budaya dan tradisi keberagamaan
masyarakat Indonesia.
C. CORE VALUES
Core values atau nilai-nilai inti di sini dimaksudkan sebagai kumpulan
nilai atau prinsip dasar yang diyakini dan dijiwai oleh Universitas Islam Negeri
(UIN) STS

Jambi.

Nilai

atau

prinsip dasar tersebut tidak hanya

dikontekstualisasi dan dijadikan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan
lembaga pendidikan, tapi juga jauh lebih penting dari itu dapat dijadikan
sebagai kekuatan unggulan.
Dengan core values,UIN STS Jambi dapat membatasi pilihan cara untuk
mewujudkan visi dan misi integrasi UIN. Pilihan cara dalam hal ini digunakan
untuk membangun kemampuan UIN menjadi berbeda dari lainnya dan
memiliki daya saing yang kompetitif. Kekuatan distingtif ini membantu UIN
untuk mengembangkan kinerja maksimum secara fokus, terarah, berhasil guna
dan berdaya saing tinggi. Substansi dari core values merupakan core beliefs
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(keyakinan-keyakinan inti) terhadap visi-misi dan pilihan jalan atau cara untuk
mewujudkan cita-cita UIN.
Untuk mendapatkan core values di UIN STS Jambi, seperti yang diyakini
Hans Gadamer, bahwa pemahaman yang benar hanya mungkin, kalau
pembaca mengenal diri dan lingkungan tempat hidupnya dengan baik,
meleburkan semua unsur yang melingkupi kehidupannya dalam suatu upaya
pemahaman yang mendalam dan menyeluruh, maka pemahaman core values
UIN pun harus digali dari unsur yang sama, mulai pengenalan perguruan tinggi
agama Islam, perguruan tinggi umum, dan Indonesia sebagai tempat dimana
UIN itu berkembang dan dikembangkan. Sebagaimana dalam core values
organisasi lainnya, tentunya sumber-sumber core values UIN juga memiliki
kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan. Pemahaman memadai atas
semua elemen analisa core values tersebut akan menentukan kemampuan UIN
dalam merumuskan filsafat, paradigma, ranah garapan, kurikulum, sistem
manajemen, dan profile output yang diinginkan.
Mempertimbangkan poin di atas, core values UIN dapat digali dalam
masyarakat Indonesia umumnya, dan khususnya masyarakat Muslim,
disamping tetap membuka diri terhadap nilai-nilai luhur yang terdapat dalam
masyarakat global. Kalau semua sumber nilai digabung, maka dapat
diidentifikasi

sejumlah

pilihan

core

values,

antara

lain

pluralisme,

kepemimpinan, menghargai prestasi, toleransi, equalitas, nasionalisme,
gotong royong/kepedulian sosial, kegigihan atau endurance, kearifan, tertib
and efektif administrasi, fokus, curiosity, objektif dan imparsialitas, religius,
dan kompetitif. Setiap UIN dapat menentukan pilihan core values-nya sesuai
dengan modal sosial dan modal akademik dengan ciri umum, yaitu setiap UIN
memiliki distingsi core values-nya masing-masing dan meramunya menjadi
kekuatan dan keunggulan yang kompetitif.
Dalam menentukan core values UIN STS Jambi mempertimbangkan
poin-poin berikut:
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1.

Terbuka terhadap perubahan dengan membangun sikap mau belajar dan
memperbaiki diri,

2. Loyal dan gigih dalam memelihara core values yang dipilih,
3. Berkomitmen untuk bekerja secara sistemik,
4. Berorientasi pada pencapaian visi,
5. Implementasi sistem manajemen mutu untuk menjaga kinerja standar
pencapaianvisi UIN,
6. Menjunjung pelayanan paripurna, dan
7. Kepemimpinan yang kuat dan kreatif.
Dalam menentukan core

values,

secara

spesifik,

UIN dapat

mempertimbangkan langkah-langkah berikut ini:
1.

Menggali keunikan dan kekuatan yang dimiliki;

2. Menyampaikan keunikan dan kekuatan tersebut kepada sivitas akademika
internal UIN;
3. Menentukan pilihan core values;
4. Merumuskan bagaimana core values operasional dalam kehidupan
kampus;
5. Merumuskan kerangka komunikasi yang efektif,
6. Mengurangi potensi ketegangan internal,
7. Membangun budaya kerja tim yang solid,
8. Merumuskan keunikan universitas,
9. Menjadikancore values sebagai alat menumbuhkan kebersamaan dan
proses kerja,
10. Menginspirasi orang lain dengan menginternalisasicore values dalam
kinerja keorganisasian, dan
11. Menjadikancore values sebagai bagian dari mencapai sukses UIN.
Core values yang mengilhami proses integrasi ilmu di UIN STS Jambi
meliputi :
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1. Kesalehan
Nilai diri yang mencerminkan inner qualitydalam hubungannya kepada
Allah (habl min Allah) seperti ketaatan menjalankan ibadah dan hubungannya
dengan sesama manusia (habl min al-nas) seperti saling tolong-menolong,
simpati, dan empati terhadap kebutuhan orang lain. Kesalehan individu
menuntun diri pada ketaatan dan kepatuhan dalam menjalankanperintah
dan menjauhi larangan, sehingga mampu menarik kemashlahatan dan
menolak kemudaratan.
Beberapa karakteristik yang dimiliki individu yang saleh adalah adanya
(1)faith (iman), memiliki keyakinan yang kokoh kepada Allah swt dalam
hatinya yang senantiasa tercermin pada setiap perkataan, perasaan dan
perbuatan; (2) obedience (tha’at), memiliki kesungguhan dan kepatuhan
beribadah kepada Allah swt. dalam melaksanakan perintah dan ketentuanNya sebagai landasan normatif dan yuridis dalam menjalani kehidupan seharihari; (3) pious (taqwā): kemampuan untuk menjaga diri dari tindakan tidak
terpuji, bersikap hati-hati, waspada, menghormati hak dan menepati
kewajiban;

(4) sincere

(ikhlas):

kemampuan

untuk

memposisikan

pengabdian semata-mata karena Allah swt., sebagai hal yang lebih
diutamakan daripada tendensi- tendensi dan kepentingan lainnya; (5)
caring (hammun): kemampuan untuk menaruh kepedulian terhadap sesama
manusia, masalah-masalah sosial kemasyarakatan, dan lingkungan hidup; (6)
respect (ihtiram): kemampuan untuk menjunjung tinggi rasa hormat terhadap
nilai-nilai kemanusiaan dan menunjukkan rasa belas kasih kepada sesama
manusia; (7) helpful (musa’adah): kesediaan yang tinggi untuk menolong dan
membantu yang didorong oleh kemampuan untuk mengutamakan
kepentingan publik; (8) tolerant (tasamuh): kemampuan untuk menjunjung
tinggi perbedaan dan keragaman serta menghargainya sebagai sunnatullah;
dan (9) inclusive (syamil): kemampuan untuk mengendalikan ego pribadi
sehingga cenderung tidak mengklaim bahwa pemikiran diri dan kelompoknya
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sebagai hal yang paling benar melampaui kebenaran pihak lain.
2. Keterbukaan
Keterbukaan dapat dirumuskan sebagai sikap terbuka dan mau
menerima perbedaan dan keragaman. Islam adalah identitas utama UIN STS
Jambi dan fitrah Islam itu sendiri terbuka menerima dan memupuk berbagai
suku bangsa, bahasa, geografi, dan paham berpikir. Kesemuanya diajak untuk
berdialog dengan Islam dan berasimilasi menjadi bagian dari peradaban
Muslim. Disisi lain, keragaman itu adalah fitrah ilmu, realitas dan
kemasyarakatan. Saat ini, ilmu pengetahuan sudah berkembang sedemikian
rupa, satu ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan lainnya saling
beririsan dan berkomplemen untuk melengkapi satu dengan yang lain.
Keragaman ilmu pengetahuan dan kesalingberhubungan satu dengan
lainnya merupakan sesuatu keniscayaan yang objektif. Artinya, karakter dasar
ilmu pengetahuan itu keterbukaan, yaitu terbuka untuk konstruksi dan
rekonstruksi secara terus menerus sesuai konteks dan tuntutan zaman.
Demikian juga realitas masyarakat manusia yang beragam, baik dari sisi suku
bangsa, bahasa, maupun agama, sebagaimana realitas alam yang beragam
mulai dari keragaman tanah, hewan, air dan tumbuhan. Singkatnya
keragaman hanya dapat disikapi secara bijak dan memadai dengan
keterbukaan dimana kemungkinan untuk berinteraksi dengan segala
kemungkinannya dapat dibangun.
Kekinian atau kemodernan menunjuk waktu ke-sekarang-an dengan
peradaban yang dikandungnya. Apa yang ada dalam kekinian antara lain
kekuatan sosial seperti demokrasi, kesejajaran, dan kelestarian, filosofi
berpikir yang ilmiah yang lebih beragam, temuan-temuan ilmiah dibidang
sains dan teknologi informasi yang mengakselerasi dan meragamkan
perubahan baik perubahan fisik dan fasilitas, maupun perubahan cara-cara
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mengerjakan sesuatu. Di sisi lain ilmu-ilmu agama Islam yang dibangun
diperiode formatif dan dimatangkan di zaman pertengahan yang melahirkan
ilmu Islam asli dan menandai dizamannya.
4. Keindonesiaan.
Keindonesiaan menunjuk pada teritori, identitas, dan nasionalisme
kebangsaan.

Ilmu

pengetahuan

bersifat

universal,

tapi

ia

selalu

terkontekstualisasi dalam sesuatu area teritorial atau otoritas tertentu. Nilai
keindonesiaan juga termanifestasi dalam bentuk penghargaan terhadap nilainilai lokalitas baik berwujud materi maupun fikiran dan gagasan.
5. Intelegentsia.
Intelegentsia, dapat dirumuskan secara generik, sebagai penguasaan
ilmu yang memiliki kepedulian sekitar baik terhadap sesama manusia maupun
alam sekitar (kelestarian/sustainability). Prinsip intelegentsia ini diletakkan
agar UIN STS Jambi merancang sistem atau program yang membuat sivitas
akademikanya menjadi dosen, mahasiswa dan/atau lulusan, tenaga
kependidikan yang memiliki kepekaan sosial dan kelestarian alam, sehingga
kehadiran PT bagi masyarakat tidak seperti “menara gading,”dan asyik
masyuk hanya dengan dunianya sendiri. Intelegensia di sini jug bermakna
intelektualisme, yaitu preferensi kuat yang mendasari pada reason, fakta, dan
logika dalam memikirkan dan memahami sesuatu atau kecenderungan untuk
memikirkan dan memahami sesuatu secara mendalam dan dengan level
tinggi. Kalau dikaitkan dengan kata Islam, intelektualisme Islam, maka
maknanya menjadi kecenderungan kuat untuk mendasarkan pada reason,
fakta, dan logika dalam memahami Islam secara mendalam.
Fazlur Rahman membahasakan intelektualisme Islam sebagai
pemikiran Islam yang asli dan memadai melalui penguasaan metodologi
keilmuan. Dengan makna ini, dalam pandangan Rahman, intelektualisme
Islam mampu membangun peradaban unik dan tinggi. Dalam sejarahnya,
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sebagian karya ulama Islam telah menyumbangkan peradaban Islam yang
membanggakan, dan sebagian lainnya perlu dikritisi secara memadai juga.
UIN STS Jambi dituntut untuk menghadirkan intelektualisme.
Tanpanya, sulit memberikan sumbangan berarti pada peradaban. Agar
seseorang memiliki kemampuan memikirkan Islam secara asli dan memadai,
dalam pandangannya, seseorang harus menguasai metodologi ilmu.
Perangkat metodologi yang memadai ditandai dengan kemampuan untuk
mendekonstruksi

dan

merekonstruksi

pemikiran

keislaman

secara

menyeluruh (baca: memadai). Cara baca atau tafsir metodologis seperti ini
dapat digunakan dengan berbagai cara, Rahman dengan pembacaan double
movement,

Muhammah

Syahrur

dengan

pembacaan

modernnya,

Muhammad Arkoun dengan memikirkan jawaban yang tidak biasa, Nasr
Hamid Abud Zayd dengan hermeneutika humanistiknya, Hassan Hanafi
dengan oksidentalismenya, Faridh Esack dengan pembacaan Qur’ani yang
membebaskan, Abdullah An-Naim dengan pemahaman reciproksitinya, dan
sebagainya.
D. VARIAN POLA INTEGRASI
Varian integrasi ilmu yang dikembangkan di UIN STS Jambi meliputi;
Pertama, appresiasi keragaman disiplin ilmu (appreciation of various
disciplines). UIN STS Jambi menghormati keragaman ilmu pengetahuan yang
ada baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu lainnya sebagai sesuatu yang
secara objektif berkembang secara alamiah dan ilmiah dan memiliki comfort
zone (zona nyaman) masing-masing, seperti sebagian dari ulum Alquran dan
usul al-fiqh, dan sebagian besar sains yang sumber datanya hanya berdasar
pada sumber-sumber empirik sampai saat ini berkembang secara internal
sedemikian spesifik. Oleh karena itu, ilmuan pada ilmu-ilmu tersebut masih
merasa nyaman dengan tradisi keilmuannya masing-masing.
Kedua, koeksistensi (coexistence) adalah langkah lanjut dari langkah
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pertama, yang merupakan penghormatan fitrah keragaman keilmuan. UIN
STS JAMBI menempatkan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya untuk
beroperasi sesuai dengan filsafat dandisiplin ilmu pengetahuan masingmasing tanpa curiga dan campur tangan, kecuali di area yang secara objektif
dimungkinkan. Misalnya ilmu fiqh dan ilmu biologi, keduanya pada banyak
area memiliki objek kajian dan proses produksi ilmu masing-masing. Memang
keduanya dapat saling memanfaatkan, tapi dibatasi oleh keniscayaan
epistemologis masing- masing. Sampai tataran ini, yang terbaik untuk
menyikapinya adalah koeksistensi.
Ketiga, interaksi dialogis (dialogical interaction), yang mana UIN STS
JAMBI menempatkan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya dalam interaksi
dialogis yang terbuka dan konstruktif. Walaupun dalam banyak hal, ilmu-ilmu
agama dan ilmu-ilmu lainnya memiliki area yang spesifiknya, tapi tidak
menutup kemungkinan keduanya untuk berinteraksi secara konstruktif,
terutama pada level dan proses penafsiran. Misalnya dalam tradisi tafsir
Alquran dapat berinteraksi dengan tradisi keilmuan yang memiliki tradisi
penafsiran teks secara umum, seperti filologi, hermeneutika, semiotika, dan
sebagainya.
Keempat, memanfaatkan teori/konsep/temuan dari disiplin ilmu-ilmu
agama untuk digunakan dalam membingkai atau menafsirkan kajian dalam
tradisi ilmu-ilmu lainnya.Atau sebaliknya dengan taking advantage of or
borrowing one’s religious scientific tradition over other scientific traditions,
yakni varian hubungan lain dari interaksi dialogis ilmu-ilmu agama dan ilmuilmu lainnya. UIN STS JAMBI memanfaatkan teori yang diambil dari tradisi ilmu
agama untuk digunakan dalam produksi ilmu lainnya atau sebaliknya.
Misalnya, teori wahyu Ibn Sina dapat digunakan dalam Antropologi untuk
menjelaskan fenomena pemahaman keagamaan atas sumber wahyu yang
diyakini penganut agama. Sebaliknya, teori Antropologi tentang realitas relasi
gender dalam keluarga dapat digunakan untuk menjelaskan lebih dekat
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dengan yang dialami manusia tentang apa makna yang dikandung dalam
pesan QS. 4: 34 tentang relasi gender dalam keluarga.
Kelima, memperbaiki suatu tradisi keilmuan dengan menggunakan
tradisi keilmuan lainnya (refining one’s scientific tradition by using other
scientific traditions), yaitu varian lain dari hubungan interaksi dialogis antara
ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu lainnya. Misalnya teori penfasiran terma
dzarrah sebagai biji sawi karena berukuran kecil, diperbaiki dengan teori
pembelahan sel yang menggunakan mikroskop dengan magtitude yang
tinggi, sehingga bisa melihat partikel terkecil. Contoh lain, teori asbab al-nuzul
diperbaiki dengan analisis sejarah yang berkembang sedemikian, sehingga
bisa memiliki pertimbangan yang lebih memadai untuk mengukur seba-sebab
terjadinya sesuatu. Dengan begitu, mufassir dapat memperbaiki pemahaman
tentang sebab turunnya ayat dengan mendalami lebih jauh informasi sebab
turunnya ayat konvensional dan memperluas dengan cara mengidentitifaksi
aspek- aspek sejarah lain.
Keenam, mengganti suatu teori dari tradisi ilmu-ilmu agama dengan teori
dari tradisi ilmu-ilmu lainnya atau sebaliknya (replacement of theory), yaitu
varian hubungan lebih jauh dari interaksi dialogis ilmu-ilmu agama dan ilmuilmu lainnya. UIN STS JAMBI mendorong kemungkinan pergantian dari dalam
dua tradisi keilmuan berbeda ini. Ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya samasama mempunyai keterbatasan alamiah, karenanya temuan dari keduanya
sama-sama bersifat relatif. Contoh terkenal adalah teori perputaran antariksa
dalam ajaran Kristiani yang menyatakan bahwa matahari mengelilingi bumi,
dikoreksi dengan temuan ilmiah yang menyatakan sebaliknya. Atau teori bank
konvensional diberikan alternatif pengganti dengan teori bank syari’ah.
Ketujuh, penguasaan salah satu atau lebih ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu
lainnya (mastering both religious and seculer sciences), yaitu varian lain
hubungan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya. Varian ini mengasumsikan
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bahwa integrasi dapat dilakukan dalam diri ilmuan itu sendiri melalui
penguasaan beberapa ilmu pengetahuan dari tradisi keilmuan agama dan
lainnya. Seorang intelektual Muslim belajar secara formal dua atau lebih
disiplin ilmu-ilmu agama dan lainnya, misalnya belajar kajian Islam strata 1,
2 dan atau sampai strata 3, dan yang bersangkutan juga belajar secara
formal strata 2 disiplin ilmu psikologi atau degreeyang lebih tinggi. Atau
sebaliknya, belajar ilmu psikologi Strata1-3 dan belajar kajian Islam Strata 2
atau degree lebih tinggi. Varian ini secara politik akademik memenuhi
bobot

otoritas disiplin ilmu, dan secara praktis membekali skill dan

kompetensi yang dituntut untuk meningtegrasikan dua tradisi keilmuan yang
berbeda. Misalnya integrasi analisis psikologi dan akhlak terhadap perilaku
jalan individu dengan cara menundukkan kepala. Psikologi menganalisis
fenomena tersebut sebagai indikator yang inferior, sementara dari akhlak
ia merupakan indikasi perilaku tawadhu. Integrasi
berkontribusi

pada

analisis

keduanya

penambahan pertimbangan untuk memaknai suatu

fenomena.
Kedelapam, varian selanjutnya bersifat konvergensi. Konvergensi dapat
dirumuskan sebagai proses peleburan atau penggabungan sekumpulan
sesuatu yang berbeda seperti kumpulan gagasan, kelompok, atau
masyarakat, sehingga perbedaan dari kumpulan tersebut tidak kelihatan lagi,
dan bertransformasi menjadi satu kesatuan atau satu keseragaman.
Aktualisasi konvergensi antar-ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya dapat
berupa produksi atau penciptaan ilmu baru (producing or creating a new
science).
Pola integrasi ilmu dapat dilihat dalam enam bagian, yaitu:
Pertama, monodisipliner; suatu pengkajian disiplin ilmu tertentu, dengan
menggunakan metode dan spesialisasi tertentu pula,misalny ailmu fikih
saja.Tentu pola ini tidak menggambarkan integrasi ilmu, karena mengkaji
hanya satu bidangilmu yang mengabaikan bidang ilmu yang lain.
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Kedua, Intradisipliner adalah kajian yang menghubungkan intradisiplin dalam
satu jenis disiplin ilmu tertentu, misalnya bidang fikih, yang dikaji dari berbagai
jenis mazhab fikih. Pola ini merupakan rintisan awal dari proses integrasi ilmu,
karena dengan mengkaji berbagai aliran/mazhab, paling tidak seseorang
mengkaji perbedaan dasar, alasan, dan metode yang digunakan. Misalnya
bagaimana cara mencuci pakaian yang terkena air liur anjing. Bagi yang
beraliran tekstual (ahlal-hadits) maka cara mencucinya dengan debu, sedang
bagi yang beraliran rasional (ahl al-ra’yu) maka cara mencucinya bisa
digantikan dengan sabun deterjen.
Ketiga, antardisipliner, yaitu hubungan kerjasama antara dua jenis disiplin
ilmu, masing-masing mempertahankan metodologinya, misalnya hubungan
antara ilmu fikih dan psikologi. Pola ini dapat dicontohkan dengan
pemahaman tentang indikator mukallaf, yaitu beragama Islam, baligh dan
berakal. Selama ini ketentuan mukallaf difokuskan pada beragama Islam dan
telah baligh (laki- laki ditandai mimpi basah, sedang perempuan ditandai
menstruasi) dan jarang sekali melibatkan indikator berakal, padahal dengan
melibatkan ilmu psikologi, kedewasaan seseorang dapat diukur dari tingkat
kecerdasannya, apakah kecerdasannya dibawah normal (idiot, embesil dan
moron), normal atau di atas normal (superior dan berbakat). Tentu akan
menjadi berbeda keputusan penentuan mukallaf pada individu yang belum
mimpi basah atau menstruasi tetapi memiliki tingkat kecerdasan melebihi
normal. Atau sebaliknya, individu sudah mimpi basah atau menstruasi tetapi
kecerdasannya di bawah normal.
Keempat, multidisipliner, yaitu suatu kerjasama di antara ilmu pengetahuan
yang lebih dari dua jenis ilmu, yang masing-masing tetap berdiri sendiri-sendiri
dan dengan metode sendiri-sendiri,misalnya, antara ilmu fikih, sosiologi dan
psikologi.Pola ini dapat dicontoh dengan cara memilih jodoh yang terdapat
dalam hadis Nabi SAW riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah: “Seorang wanita
dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan dan agama.
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Maka pilihlah agama, kamu menjadi beruntung.” Untuk memahami hadis
tersebut, perlu ilmu bantu biologi dalam menjelaskan kenapa wanita menjadi
objek pemilihan jodoh; ilmu ekonomi untuk melihat harta atau kekayaan; ilmu
biologi, psikologi dan sosiologi untuk melihat keturunan; ilmu kedokteran
atau biologi untuk melihat kecantikan; ilmu-ilmu agama seperti akidah, fikih,
akhlak/tasawuf untuk melihat agamanya; Interdisipliner bentuk ‘sintesis‘
antara dua jenis ilmu yang berbeda, dan berkembang menjadi suatu disiplin
ilmu tersendiri, diikuti metode tersendiri, misalnya antara psikologi dan
tasawuf menjadi psikosufistikdan sebagainya. Ilmu-ilmu interdisipliner ini
telah merupakan suatu disiplin ilmu tersendiri, karena telah membaur menjadi
satu Kelima, transdisipliner, yaitu bentuk ‘sintesis’ yang melibatkan lebih dari
dua jenis disiplin illmu, diikuti metode tersendiri dan akhirnya membentuk
disiplin ilmu tersendiri, seperti ilmu Biopsikospiritual, sebagai hasil sintesis
dari ilmu biologi, ilmu psikologi, dan ilmutasawuf. Pola terakhir ini tentunya
melibatkan ilmu

praktis/terapan,

sehingga

membentuk ilmu yang

baru dengan metodologinya.
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BAB II
PARADIGMA KEILMUAN

A. TRANSINTEGRASI; WORLDVIEW
Transintegrasi adalah sebuah paradigma yang berbasis pada worldview
Islam, memiliki identitas keislaman, terbuka terhadap kemajuan modern,
menghargai tradisi lokal dan sekaligus mentransendensi atau melampaui
tradisi keilmuan klasik, modern, postmodern dan lokal kontek
Walaupun klasifikasi ilmu dalam tradisi keilmuan Islam klasik cukup
variatif, namun semuanya memahami ilmu dalam pemaknaan holistik, tidak
mengenal diferensiasi ilmu, semua jenis ilmu diakui dan dapat saling
memperkuat satu sama lain. Merujuk pada klasifikasi ilmu yang inklusif ini umat
Islam mestinya dapat melakukan pengembangan worldview keilmuan terbuka.
Mengapa ini menjadi penting, karena worldview merupakan pusat tiap
peradaban yang darinya parameter kebudayaan lainnya dapat diturunkan,
seperti budaya, nilai-nilai dan norma, organisasi sosial dan politik, serta sains
dan tekhnologi. Legitimasi semua parameter peradaban tersebut dapat
diderivasi dari worldview yang akan menentukan cara pengorganisasian
masyarakat, nilai-nilai dominan, bangunan struktur politik dan organisasi sosial,
dan bagaimana masalah material dapat dipecahkan. Bahkan seluruh aspirasi
budaya harusnya diinspirasi dari worldview.
B. DASAR FILOSOFIS PARADIGMA ILMU ISLAM
1. Dasar Ontologis: Berbasis pada Filsafat Keabadian
Ontologi Islam berpusat pada pengakuan terhadap entitas Yang Maha
Agung sebagai sumber kebenaran. Semangat keesaan Tuhan ini pula yang
melandasi bangunan kosmologi dan psikilogi Islam dalam pemikiran filosof
ataupun ilmuan Islam. Ontologi Islam yang terpusat pada filsafat profetik
ataupun perenial telah menyediakan ruang besar bagi pengakuan Yang Abadi,
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hal ini berbeda dengan pandangan ontologi Barat modern yang berbasis pada
materialisme, idealisme ataupun naturalisme. Kenyataan ini terlihat jelas dalam
pandangan kosmologis dan metafisika yang dikembangan filosof Islam klasik.
Kosmologi dan metafisika Islam dapat ditilik dari teori emanasi yang
dikembangkan oleh al-Farabi. Baginya segala wujud yang ada bersumber dari
Wujud pertama penyebab bagi semua wujud sekunder yang ada, Wujud ini
mesti sempurna, abadi, bukan gabungan materi dan bentuk, serta mandiri.
Pemahaman ini merupakan dasar prinsip tauhid yang menempatkan primer
causa sebagai penyebab segala wujud sekunder lainnya, Wujud adalah sumber
kebenaran dan tiada kebenaran mutlak selain dari Yang Maha Benar.
Pandangan kosmologi ini menjelma menjadi altar yang kokoh bagi bangunan
ontologi Islam selanjutnya, hingga memperlihatkan bahwa ontologi Islam
menempatkan Allah sebagai pangkal pijak telaah tentang wujud.
2. Dasar Epistemologis: Pengakuan terhadap Pluralitas Metode
Sistem epistemologi (naz}ariyyat al-ma'rifah) Islam merupakan sintesis
sistematis antara akal dan wahyu, antara ilmu pengetahuan dan sistem nilai.
Pengetahuan manusia diperoleh melalui kerja ilmiah menekankan kekuatan
akal manusia yang semakin sempurna oleh bimbingan wahyu dan ramburambu Ketuhanan yang memungkinkan manusia untuk mempelajari serta
memahami alam semesta.
Metode keilmuan integratif ini menjadi pendorong lahirnya ilmuan
polimath Islam klasik, yang tumbuh dalam iklim keilmuan yang kompleks dan
interdisipliner. Tidak mengherankan ilmuan Islam memiliki pandangan yang
utuh dalam melihat realitas keilmuan memadukan rasio dan wahyu serta tidak
ditujukan semata-mata untuk kepentingan keilmuan namun juga menjadi
sarana untuk mengenal Sang Maha Esa. Epistemologi Islam ini mengakui
objektivitas dan subjektivitas, duniawi dan spiritual, tidak mengenal demarkasi
metode keilmuan sebagaimana yang dikenal dewasa ini dalam beragam aliran
epistemologis yang tampak tidak utuh. Muhadjir menjabarkan sistem
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epistemologi Islam mengakui seluruh alat perolehan ilmu dalam mencapai
kebenaran, yang diistilahkan sebagai monistik multifaset, bahwa cara
perolehan ilmu dapat ditempuh melalui berbagai macam metode sesuai
dengan objek kajiannya.
3. Dasar Aksiologis: Etika sebagai Koridor Ilmu
Aksiologi ilmu dalam keilmuan Islam adalah bagian penting yang
terhubung langsung dengan dataran praktis keilmuan. Hal ini disadari betul
oleh Sardar ketika mengungkapkan bahwa problem utama yang dihadapi oleh
ilmuan muslim dewasa ini adalah bagaimana menyikapi hubungan yang rumit
antara etika keagamaan yang mereka anut dengan tugas profesional mereka
sebagai saintis.
Merujuk Muzaffar Iqbal, muatan etis yang kental dalam tradisi keilmuan
Islam klasik hingga modern telah menempatkan etika sebagai elemen dasar
keilmuan Islam. Al-Farabi misalnya melihat hubungan akal dengan etika adalah
proses menuju kebaikan yang menjadi penentu etis untuk memilih antara
kebaikan dan keburukan, sehingga orang yang berakal dapat diterjemahkan
sebagai orang yang memilikan pandangan etis yang baik.
C. PARADIGMA TRANSINTEGRASI
Paradigma ilmu Transintegrasi adalah paradigma ilmu yang mampu
melakukan transformasi berkelanjutan serta menghargai berbagai tradisi ilmu,
baik Islam, Barat modern dan juga lokal. Ia diharapkan mampu memberikan
alternatif terhadap berbagai alternatif keilmuan Islam dalam modernitas dan
postmodernitas untuk memenuhi tantangan lokal dan global.
Paradigma ilmu integratif adalah paradigma yang mampu melewati
ambang batas integrasi untuk benar-benar dapat mensinergikan masingmasing keunggulan yang terdapat dalam tradisi Islam, keluhuran budaya lokal,
dan juga modernisme untuk menjawab kebutuhan lokal dan dunia global
Secara ringkas Paradigma Transintegrasi (sains Islami) sebagaimana
digambarkan oleh konsultan Templeton Foundation, Munawar Ahmad Anees
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bukanlah:


Islamisasi sains, karena sains Islami memahami bangunan epistemologi
ataupun metodologi mesti berpijak pada worldview Islam bukan
worldview yang parsial.



Reduktif, karena tauhid sebagai makro paradigma sains Islami
menghubungkan seluruh pengetahuan dalam kesatuan organis.



Anakronistik atau tidak selaras dengan zaman, karena sains Islami
dilengkapi dengan kesadaran akan masa depan yang dimediasi dalam cara
dan tujuan sains.



Dominasi metodologi, karena sains Islami memberikan ruang bagi
tumbuhkembangnya beragam metode dalam norma universal Islam.



Fragmentasi, karena sains Islami mengedepankan model keilmuan
polymath yang bertentangan dengan spesialisasi disiplin ilmu secara
sempit.



Parochial, karena nilai dalam sains Islami adalah bayangan dari nilai-nilai
Islam yang universal.



Bucialisme, karena sains Islami tidak dibangun berdasarkan apologi yang
simplistik.



Pengkultusan, karena sains Islami tidak dirancang untuk membangun
pengabsahan epistemik berdasarkan keyakinan terhadap hal yang gaib,
astrologis ataupun mistik.
Paradigma transintegrasi dibangun diatas tiga pilar utama, yaitu;
1.

Keislaman, yaitu segenap tradisi keilmuan Islam yang bersifat terbuka
dan

Mengandung nilai-nilai universal Islam. Baik dalam pemaknaa

normativitas Islam (al-Qur’an dan Hadits) dan juga historisitas Islam
(wilayah penafsiran atas Normativitas Islam).
2.

Kemodernan, yaitu segenap tradisi keilmuan modern yang melingkupi
perjalanan

sejarah

keilmuan

modern,

dalam

berbagai

varian

pandangannya, setelah melalui kritik ideologis.
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3.

Kearifan lokal, yaitu segenap kekayaan khazanah budaya Nusantara,
khususnya Melayu dalam pemaknaan menyeluruh yang hadir dalam
tradisi kehidupan masyarakat lokal, yang mengandung nilai-nilai
kearifan.

D. VISI KEILMUAN
Visi Keilmuan (Scientific Vision) UIN STS Jambi dikembangkan
berdasarkan potensi dan karakteristik daerah yang telah telah mengakar dalam
sejarah dan mempengaruhi masyarakat Jambi selama berabad-abad lamanya.
Potensi dan karakteristik tersebut juga telah menjadi jati diri dan keunikan yang
membedakannya dengan daerah-daerah lain. Di antara karakteristiknya yang
terpenting adalah keberadaan sungai Batanghari sebagai sungai yang
terpanjang di Sumatera. Sumber utama air Sungai Batanghari adalah dari Bukit
Barisan yang kemudian mengalir berkelok-kelok dari hulu ke hilir, yang
bermuara ke Laut Cina Selatan dan menghubungkan wilayah Jambi dengan
Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Riau. Cabang-cabang Sungai Batanghari
yang terpenting adalah Batang Tembesi, Batang Tebo, Batang Tabir, Batang
Merangin, Jujuhan, dan puluhan anak-anak sungai lainnya. Sungai adalah
tunggang punggung wilayah dan sumber peradaban masyarakat Jambi. Sejak
dahulu, sungai menjadi simbol transportasi yang mengantar generasi muda
Jambi untuk menuntut ilmu ke lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun
tidak jauh dari sungai. Karena itulah, sangat beralasan bila transformasi UIN
STS Jambi mengangkat paradigma “Sungai Ilmu” sebagai visi keilmuan yang
akan dikembangkan.
Sungai merupakan alam ciptaan Allah yang memiliki makna filosofi yang
dalam. Paling tidak empat lima karakteristik sungai, Pertama mengalir
(tanazul). Didalam sungai selalu terdapat air yang mengalir-menurun yang
mengandung makna bahwa pengetahuan dalam Islam itu mengalir dari satu
sumber yang tidak pernah kering dan terus bergerak dinamis menuju muara
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yang lebih luas. Sumber yang tidak pernah kering dan menjadi mata air tersebut
adalah Al Quran yang mencakup ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyah
ditambah dengan Hadits. Kedua meluas. Aliran air di dalam sungai sifatnya
meluas menuju anak sungai, muara dan samudra yang luas. Dari sumber mata
air Al Quran dan Hadits kemudian menginspirasi lahirnya pengetahuanpengetahuan terkait dengan kehidupan manusia dan alam, seperti
pengetahuan agama dan humaniora, ilmu sosial, ilmu kealaman, ilmu
matematika dan sain komputer, serta pengetahuan-pengetahuan cabang
lainnya. Ketiga dinamis. Sungai juga menampung air yang sifatnya bergerak dan
dinamis, mengikuti pola perkembangan dan perubahan alam. Ini mengandung
makna pengembangan pengetahuan di UIN STS Jambi sejatinya berjalan
dinamis dan seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Keempat, kehidupan. Sungai juga melambangkan

adanya kehidupan di

dalamnya yang sangat heterogen. Maknanya bahwa pengembangan
pengetahuan di UIN STS Jambi sejatinya mampu memberikan makna dan
kemaslahatan ummat.
Metapora sungai ilmu juga menjelaskan sebagai berikut:
 Tradisi Islam dapat digambarkan sebagai sumber Air Hujan sebagai hal
yang bersifat Transenden/ terberi oleh yang Ilahi, rahmat yang akan
memberikan limpahan bagi eksistensi sungai;
 Tradisi Modern digambarkan sebagai Aliran Air dari Anak Sungai, yang
turut mewarnai air sungai, dan terkadang dapat membawa berbagai
unsur yang bersifat positif ataupun negatif
 Tradisi Lokal dilukiskan sebagai sumbar Mata Air Dasar Sungai, yang
merupakan sumber mata air sungai yang berasal dalam dalam (tradisi
Jambi), yang juga sebenarnya memiliki kandungan dari air Hujan (Islam);
 Konteks/ kebutuhan Lokal dapat digambarkan sebagai Dasar Sungai, yang
merupakan tempat sungai berada dan karenanya perlu dijaga dengan
baik demi kelangsungan sungai agar tidak tererosi dan mengalami
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pendangkalan; Konteks/ kebutuhan Global dapat digambarkan dengan
Arus dan gelombang Sungai yang Dinamis, di mana gelombang dan arus
sungai akan terus bergerak dan akan menggerus jika tidak dikontrol
dengan baik, dan harusnya dapat diarah secara positif untuk kebaikan.
Visi keilmuan UIN STS Jambi ini ditempatkan dalam satu kerangka
kesatuan yang tidak terpisahkan yang disimbolkan dalam metapora Sungai
Ilmu.
E. DISTINGSI
Distingsi UIN STS Jambi adalah Isalmic Entrepreneurship. Entrepreneur
atau kewirausahaan pada dasarnya bermakna effort atau upaya, sehingga
tidak dapat dikonotasikan sebagai bisnis belaka. Jiwa dan semangat
kewirausahaan bukan hanya milik para pengusaha (business- man) saja,
melainkan juga milik para profesional dan peran apa saja dalam berbagai
fungsi yang berbeda, apakah itu profesi guru/dosen, murid/mahasiswa,
dokter, tentara, polisi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, ia tidak bersifat given
atau keahlian genetik; melainkan sesuatu yang dapat dipelajari dan dilakukan
oleh siapapun. Oleh sebab itu, UIN STS Jambi berupaya membentuk
mentalitas kewirausahaan yang berbasiskan pada profesionalisme-spiritual
(entrepreneur based on spiritual-professionalism) yang merupakan wujud dari
visi keilmuan UIN STS Jambi, yaitu ULIYA.
Spiritual-professionalism merupakan simbol dari karakter kepribadian
Nabi Muhammad saw. yang di dalam sirah nabawiah dijelaskan bagaimana
Nabi memainkan peran: baik sebagai penggembala, pedagang, serta
pemimpin peradaban dengan kekuatan spiritual dan profesioanalitas. Adapun
sifat dasar yang harus dimiliki dalam rangka meneladani hal tersebut adalah
siddiq, fathanah, amanah, tabligh. Oleh sebab itu, UIN STS Jambi berusaha
menghidupkan kembali pesan pokok yang dicontohkan Nabi untuk
membangun satu kesadaran bahwa nilai-nilai ajaran Islam atau Islamic
spirituality merupakan landasan utama dalam membangun

sikap
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professional. Gambar berikut menjelaskan proyeksi lulusan UIN STS Jambi:
lulusan ULIYA yang memiliki mentalitas entrepreneur based on spiritualprofessionalism.

Nilai-nilai dasar profesionalisme-spiritulitas tersebut diwujudkan dalam
format kurikulum UIN STS Jambi dengan tetap mengacu pada Standar
Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI). Ada dua model pendekatan yang dikembangkan, yaitu: Teaching
System Model (TSM) dan Experience System Model (ESM). Pendekatan TSM
diaplikasikan melalui dua metode, yaitu: membentuk satu mata kuliah
tertentu (Islamic Entrepreneurship) di seluruh program studi, dan
memasukkan nilai-nilai Islamic entrepreneurship ke dalam materi perkuliahan.
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BAB III
KURIKULUM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Penyusunan
profil kurikulum didasarkan atas visi, misi, tujuan dan sasaran universitas.
Universitas Islam Negeri (UIN) didirikan berdasarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia yang di dalamnya mengamanatkan adanya integrasi
antara bidang ilmu Agama Islam dengan bidang ilmu lainnya. Mengacu pada
Perpres ini, kurikulum integrasi menjadi penciri bagi pengembangan
Universitas Islam Negeri dibanding dengan Perguruan Tinggi lainnya.

A. PROFIL LULUSAN DALAM KURIKULUM INTEGRATIF
Pengembangan kurikulum integratif merupakan model inovasi
kurikulum yang didasarkan atas paradigma integratif antara ilmu-ilmu agama
(iman dan taqwa) dengan ilmu-ilmu lainnya(ilmu pengetahuan, teknologi dan
seni) secara holistik, mulai pada level universitas/institut, fakultas, sampai
pada jurusan dan program studi. Kurikulum integratif sedapat mungkin dapat
terimplementasi dalam proses perkuliahan, bahkan menjadi ruh dalam
kehidupan kampus, baik yang terstruktur secara formal dalam kurikulum
maupun hidden curriculum berupa aktivitas penunjangnya.
Analisis profil lulusan ini didasarkan pada kebijakan perguruan tinggi
dan program studi terutama yang berkaitan dengan integrasi ilmu, masukan
dari asosiasi terkait dan stakeholders berdasarkan hasil pelacakan alumni
(tracer study) tentang need assessment dan market signal. Dalam melakukan
penentuan profil lulusan digunakan analisis terhadap nilai keuniversitasan
(university values) dan visi ilmu(scientific vision) yang integratif. Pada seluruh
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level tersebut harus dipastikan bahwa profil lulusan dari kurikulum integratif
memiliki kompetensi yang sepadan dan proporsional dalam penguasaan alilm al-diniyah,al-’ilm al-aqliyahdan al-‘ilm al-kawniyah, tersebut baik secara
tersurat ataupun tersirat, dan tekstual ataupun kontekstual.
Sesuai visi dan misi di atas, capaian pembelajaran kurikulum integratif
adalah terciptanya profil lulusan ulama yang cendekia, yang mampu
memahami secara kontekstual setiap menjelaskan ayat-ayat qawliyah dengan
pendekatan ilmiah modern. Profil lulusan UIN ini selain memiliki kemampuan
dalam bidang Tafsir, Hadis, Teologi, Fikih, Tasawuf atau bidang-bidang ilmu
qawliyah yang lain, juga memiliki kemampuan analisis saintifik ilmu
lainnyayang mendukung kompetensi intinya. Demikian juga, lulusan cendekia
yang ulama, yang mampu menghadirkan kesadaran ilahiah dalam
menjelaskan sains yang dikembangkan. Profil lulusannya selain memiliki
kemampuan bidang psikologi, sosiologi, politik, ekonomi, kimia, fisika atau
bidang-bidang ilmu kawniyah lain, juga memiliki kemampuan integratif
dengan sumber-sumber dan nilai-nilai Islam.
Profil lulusan hasil kurikulum integratif diukur melalui berbagai domain
kemampuan meliputi kognitif, afektif dan psikomotorik. Sosok yang
diharapkan selain mencerminkan kekuatan intelektual, juga memiliki
kecerdasan emosional dan spiritual, sehingga terbentuk sosok kepribadian
ilmiah (syakhsyiyah ilmiyah) yang saleh dalam mengaplikasikan ilmu. Ilmu
yang dimiliki hanyalah salah satu instrumen dalam peningkatan dan
pengembangan diri, untuk melanjutkan kekuatan ilmiah yang diperoleh
denganmensinergikan iman dan amal saleh. Gagasan inovatifnya dituangkan
dalam bentuk perilaku yang santun, komunikasi yang bijak, kesalehan sosial
dan mu’amalah yang memberi kemashlahatan umat.

B. LEARNING OUTCOMES DALAM KURIKULUM INTEGRATIF
Bagi program studi dan fakultas agama di Universitas Islam Negeri,
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yang telah ada sejak berdirinya Institut Agama Islam Negeri (IAIN), pola
integrasi kurikulumnya adalah memanfaatkan ilmu-ilmu umum sebagai alat
bantu dalam menganalisis ilmu-ilmu agama yang ada, sehingga ilmu agama
yang dikembangkan memiliki evidence based yang ilmiah, terkini dan
terpercaya. Sedangkan bagi program studi dan fakultas umum, yang adanya
sejak berdirinya UIN, pola integrasi kurikulumnya adalah dengan menjadikan
Islam sebagai a way of life dengan rincian sebagai beriku: (1) nilai-nilai
keislaman sebagai dasar dalam mengimplementasikan kompetensi yang
dimiliki lulusan, atau (2) nilai-nilai keislaman memberikan inspirasi bagi
pengembangan ilmu-ilmu umum. Dengan upaya itu, tentu saja kompetensi
yang dimiliki lulusan akan lebih komprehensif dan variatif, yang
mencerminkan para intelektual yang saleh.
Dalam pengembangan kurikulum berbasis KKNI, deskripsi capaian
pembelajaran yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No.
8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, meliputi sikap
dan tata nilai, kemampuan di bidang kerja, pengetahuan yang dikuasai,
kemampuan manajerial. Jika dianalisis sesungguhnya konsep integrasi
tersebut

secara

subtstantif

sudah

terwadahi.

Parameter

capaian

pembelajaran meliputi:

1. Sikap dan Tata Nilai
Unsur sikap yang dimiliki lulusan mengandung makna, sesuai dengan
rincian unsur sikap yang ditetapkan di dalam kurikulum integratif.
Penambahan pada unsur sikap dimungkinkan bagi program studi untuk
menambahkan ciri perguruan tinggi pada lulusan atau bagi program studi
yang lulusannya membutuhkan sikap-sikap khusus untuk menjalankan profesi
tertentu. Misalnya sikap al-akhlaq al-karimah dalam praktek kedokteran,
ekonomi, psikologi, komunikasi dan sebagainya.
Sikap umum yang menunjukkan kurikulum integratif antara lain:
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bertakwa kepada Allah swt.; memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik
di dalam menyelesaikan tugasnya; Berperan sebagai warga negara yang
bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia; mampu
bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi
terhadap masyarakat dan lingkungannya; menghargai keanekaragaman
budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal
orang lain; Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat
untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

2. Keterampilan Umum
Unsur keterampilan umum harus mengandung makna yang sesuai
dengan rincian unsur ketrampilan umum yang ditetapkan di dalam kurikulum
integratif. Penambahan pada unsur keterampilan dimungkinkan bagi
program studi untuk menambahkan ciri umum lulusan, seperti lulusan dari
program studi umum paling tidak memiliki keterampilan menjadi imam shalat
jamaah, membaca Alquran dan praktek ibadah sehari-hari yang menjadi
kewajiban pokok (ibadah mahdhah) sebagai seorang muslim. Sebaliknya,
lulusan program studi agama selain mampu menjadi tenaga professional di
bidangnya, seperti sebagai seorang fuqaha, juga mampu menjelaskan kaidahkaidah ilmiah terkait hasil ijtihadnya, sehingga hasil ijtihadnya memiliki
evidence based ilmiah yang kokoh.
Keterampilan ini memiliki empat level, yaitu:
a. mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS
pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi
terhadap situasi yang implemenasinya didasarkan atas nilai-nilai dan moral
Islami (level 6 Program Sarjana),
b. mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung
jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan
memanfaatkan

IPTEKS

untuk

menghasilkan

langkah-langkah
34

pengembangan strategis organisasi yang implementasinya didasarkan
atas nilai-nilai dan moral Islami (level 7 Program profesi),
c. mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam
bidang ilmunya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga
menghasilkan karya inovatif dan teruji yang implementasinya didasarkan
atas nilai-nilai dan moral Islami (level 8 Program Magister),
d. mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di
dalam bidang ilmunya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga
menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji yang implementasinya
didasarkan atas nilai-nilai dan moral Islami (level 9 Program Doktor).

3. Keterampilan Khusus
Unsur keterampilan khusus menunjukkan kemampuan kerja di bidang
yang terkait program studi. Keterampilan ini mencakup metode atau cara
yang digunakan dalam kerja, tingkat mutu yang dapat dicapai, serta
kondisi/proses dalam mencapai hasil tersebut. Lingkup dan tingkat
keterampilan harus memiliki kesetaraan dengan lingkup dan tingkat
kemampuan kerja yang tercantum di dalam deskripsi capaian pembelajaran
kurikulum integratif menurut jenis dan jenjang pendidikan. Jumlah dan
macam keterampilan khusus ini dapat dijadikan tolok ukur kemampuan
minimal lulusan dari suatu jenis program studi yang disepakati.
Keterampilan khusus misalnya kemampuan manajerial, meliputi:
a. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi
dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai
alternatif solusi secara mandiri dan kelompok, bertanggung jawab pada
pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil
kerja organisasi yang implemenasinya didasarkan atas nilai-nilai dan moral
Islami (Level 6 Program Sarjana),
b. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan
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akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada
di bawah tanggung jawab bidang keahliannya yang implemenasinya
didasarkan atas nilai-nilai dan moral Islami (Level 7 Program Profesi),
c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi
masyarakat dan ilmu, serta mampu mendapat pengakuan nasional
maupun internasional yang implemenasinya didasarkan atas nilai-nilai dan
moral Islami (Level 8 Program Magister),
d. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan
pengembangan

yang

bermanfaat

bagi

ilmu

pengetahuan

dan

kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan
nasional maupun internasional yang implemenasinya didasarkan atas
nilai-nilai dan moral Islami (Level 9 Program Doktor).

4. Pengetahuan
Unsur ini membentuk kognisi Islam yang ditunjukkan dengan berbagai
jenis bidang/cabang ilmu pengetahuan atau keahlian integratif yang
menggambarkan kekhususan program studi, dengan menyatakan tingkat
penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dimiliki
lulusannya. Hasil rumusan pengetahuan dituntut memiliki kesetaraan dengan
standar isi pembelajaran dalam kurikulum integratif. Dalam pemetaan atau
penggambaran bidang ilmu tersebut dapat menggunakan referensi rumpun
ilmu atau bidang keahlian yang telah ada atau kelompok bidang
ilmu/pengetahuan yang dibangun oleh program studi sejenis.
Kognisi Islam ini memiliki empat level, yaitu:
1.

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum
dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut
secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah
prosedural yang seluruh prosesnya diintegrasikan dengan pengetahuan
Islam melalui pendekatan antardisiplin (Level 6 Program Sarjana),
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2. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di
dalam bidang ilmunya yang seluruh prosesnya diintegrasikan dengan
pengetahuan Islam melalui pendekatan multidisiplin (Level 7 Program
Profesi),
3. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di
dalam bidang ilmunya yang seluruh prosesnya diintegrasikan dengan
pengetahuan Islam melalui pendekatan interdisiplin (Level 8 Program
Magister),
4. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di
dalam bidang ilmunya yang seluruh prosesnya diintegrasikan dengan
pengetahuan Islam melalui pendekatan transdisipliner (Level 9 Program
Doktor).

C. MATRIKS BAHAN KAJIAN DALAM KURIKULUM INTEGRATIF
Matriks bahan kajian ini berupa konstruksi mata kuliah yang didesain
untuk memperoleh capaian pembelajaran. Penentuannya berdasarkan
kemampuan atau kompetensi, kelompok bidang kajian dan kelompok cabang
ilmu. Kompetensi yang dimaksud meliputi sikap, keterampilan umum,
keterampilan khusus dan pengetahuan. Kelompok bidang kajian meliputi
kelompok mata kuliah universitas, mata kuliah fakultas dan mata kuliah
program studi. Sedang kelompok cabang ilmu meliputi mata kuliah inti, mata
kuliah pendukung atau penunjang dan mata kuliah penciri, yang dalam hal ini
mata kuliah yang mengarah pada kurikulum integratif. Matriks bahan kajian
pada kurikulum integratif didasarkan atas pola-pola integrasi monodisipliner,
intradisipliner,

antardisipliner,

multidisipliner,

interdisipliner,

dan

transdisipliner, sebagaimana yang dijelaskan di atas.

D. PENETAPAN MATA KULIAH DALAM KURIKULUM INTEGRATIF
Penetapan mata kuliah kurikulum integratif dapat dilakukan dengan
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tiga pola. Implementasi pola ini pada aktivitas pembelajaran disesuaikan
dengan daya dukung, terutama sumber daya dosen, pada masing-masing
program studi. Adapun pola integrasi yang dimaksud adalah:
Pertama, pola separated curriculum, dengan memasarkan mata kuliah
keislaman dan mata kuliah lainnnya secara terpisah. Dengan model ini,
mahasiswa memperoleh dua kompetensi ilmu sekaligus, sekalipun masih
terpisah dan harus berjuang keras untuk mengintegrasikan apa yang didapat.
Dalam proses pembelajaran, mata kuliah keislaman diampu dosen lulusan
studi Islam, sedangkan mata kuliah lainnya diampu oleh dosen sesuai dengan
kompetensi ilmunya. Dalam proses diskusi, masing-masing dosen menyajikan
makalah sesuai dengan bidangnya, tidak harus menguasai keduanya. Dalam
proses penelitian dan pengabdian masyarakat, minimal dua dosen yang
memiliki kompetensi berbeda menyatu dalam satu tema penelitian atau
pengabdian pada masyarakat.
Kedua,pola corelated curriculum, dengan memasarkan mata kuliah
keislaman/umum tertentu yang memungkinkan untuk diintegrasikan secara
langsung. Penerapan pola ini dapat dilakukan dengan memberikan materi inti
suatu mata kuliah untuk kemudian diakhir pembahasannya diintegrasikan
dengan bidang lain. Jika dalam program studi memiliki sumber daya dosen
yang memiliki pengetahuan integratif maka proses pembelajaran langsung
bisa diterapkan. Kalau tidak punya, aktivitas dosen minimal memberi tugas
pada mahasiswa untuk mengkritisi apa yang sudah didapat melalui ayat atau
hadis yang relevan, atau, menganalisis bidang keislaman tertentu dengan
hasil penelitian sains terkini.
Ketiga, pola integrated curriculum adalah kurikulum yang memberi
ruang pada implementasi 8 variandimensi integrasi ilmu, seperti dijelaskan di
bab terdahulu. Dengan kata lain, pola integrated curriculum dapat diwujudkan
melalui aplikasi keragaman metodologi dan pendekatan, mastering beberapa
disiplin ilmu, atau konvergensi ilmu agama dan ilmu lainnya untuk tujuan
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menciptakan ilmu baru. Untuk menunjang implementasi pola kurikulum ini,
maka diperlukan institutional capacity building bagi SDM di bidang
metodologi ilmu, penguatan riset, disamping peningkatan penguasan ilmu
lebih dari satu displin ilmu. Implementasi kurikulum tersebut mesti tercermin
dalam semua tahapan proses pembelajaran, dan implementasi Tridarma PT
lainnya.

E. PENETAPAN SKS DALAM KURIKULUM INTEGRATIF
Penetapan SKS pada kurikulum integratif disesuaikan dengan
kebutuhan dalam rangka memeroleh capaian pembelajaran. Proporsi mata
kuliah tiap semester dan tiap kompetensi yang diharapkan diatur sedemikian
rupa sehingga semuanya terwadahi dalam satu kurikulum integratif. Jika
kurikulum integrasi belum sepenuhnya dilaksanakan, pola pemasaran mata
kuliah paling tidak memberikan ruang mata kuliah khusus yang muatannya
integrasi, seperti mata kuliah Metodologi Studi Islam, mata kuliah Filsafat dan
Ilmu Pengetahuan dalam Islam, atau bahkan mata kuliah Integrasi Ilmu.
Dengan sederetan mata kuliah yang memiliki SKS ini akan menghantarkan
lulusan berwawasan integratif, karena lulusan memiliki ilmu dasar yang dapat
membingkai seluruh mata kuliah yang ada. Namun jika kurikulum integrasi
sudah dilaksanakan sepenuhnya, yang mana semua mata kuliah bermuatan
integratif, maka tidak perlu memasarkan mata kuliah khusus dalam
membingkai kurikulum integratif.

F. STRUKTUR KURIKULUM INTEGRATIF
Struktur

kurikulum

integratif

disusun

berdasarkan

atas

pertimbangan:
1. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi
capaian pembelajaran lulusan,
2. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan
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tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah,
3. beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18-20 sks.
Struktur kurikulum integratif dapat disusun berdasarkan pilihan serial
atau paralel. Sistem serial didasarkan pada pertimbangan adanya struktur
atau logika ilmu/keahlian yang dianut, yaitu pandangan bahwa suatu
penguasaan

pengetahuan

tertentu

diperlukan

untuk

mengawali

pengetahuan selanjutnya (prasyarat). Sistem serial menuntut adanya
beberapa mata kuliah integrasi yang dipasarkan pada tahun-tahun awal,
sebagai dasar bagi pengembangan mata kuliah berikutnya. Sistem parallel
didasarkan pada pertimbangan proses pembelajaran. Dalam sistem paralel
pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran secara terintegrasi baik
ilmu maupun proses pembelajaran, akan mendapatkan hasil belajar yang
lebih baik. Sistem parallel ini menempatkan mata kuliah integrasi pada semua
semester yang dipasarkan secara beriringan. Asumsinya adalah bahwa semua
mata kuliah tidak terelakkan untuk diintegrasikan satu dengan lainnya.

F. PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN DALAM KURIKULUM INTEGRATIF
Model pembelajaran kurikulum integratif dapat dilakukan melalui
rumpun ilmu. Penerapan integrasi dalam pembelajaran menganut beberapa
prinsip berikut (Model UIN Syahid Jakarta):
1.

Integrasi Rumpun Ilmu Agama Islam, Bentuknya:
a.

menjadikan rumpun ilmu umum sebagai bahan dialog, ilmu bantu,
inspirasi, dan perspektif dalam pemahaman dan kajian ilmu keislaman

b. menjadikan rumpun ilmu umum sebagai pengamal nilai-nilai Islam

yang diabdikan untuk kemashlahatan manusia
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2. Integrasi Rumpun Ilmu Budaya/Humaniora dan Ilmu Keislaman
Dapat berbentuk:
a.

Meluruskan filsafat dan tujuan ilmu,

b. Mengembangkan dan memperkaya teori, substansi dan objek studi

ilmu,
c.

Mengubah dan membuat teori baru,

d. Merekonstruksi ilmu-ilmu bantu,
e.

Mengarahkan topik-topik penelitian,

f.

Memberikan nilai-nilai islam sebagai landasan dan acuan dalam
penerapan ilmu,

g.

Memperbanyak jumlah pengembang ilmu yang berwawasan integratif,

h.

Mencari hubungan dan titik temu antara ilmu humaniora dan teks
alquran dan hadis,
Menjadikan alquran dan hadis sebagai salah satu sumber inspirasi atau

i.

rujukan dalam pengembangan ilmu,
Menjelaskan bahwa kepercayaan adanya tuhan adalah bagian dari

j.

fitrah kejadian manusia, dan,
k.

Menjelaskan kehancuran umat-umat terdahulu yang ingkat akan
keimanan pada allah swt.

3. Integrasi Rumpun Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Islam, dapat berbentuk:
a. Mendiskusikan kembali filsafat dan tujuan ilmu
b. Mengembangkan dan memperkaya teori, substansi dan objek studi

ilmu
c. Mengubah dan membuat teori baru
d. Merekonstruksi ilmu-ilmu bantu
e. Mengarahkan topik-topik penelitian
f. Memberikan nilai-nilai Islam sebagai landasan dan acuan dalam
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penerapan ilmu
g. Memperbanyak jumlah pengembang ilmu yang berwawasan integratif,
h. Mencari hubungan dan titik temu antara ilmu humaniora dan teks

Alquran dan Hadis,
i. Menjadikan Alquran dan Hadis sebagai salah satu sumber inspirasi atau

rujukan dalam pengembangan ilmu,
j. Menghubungkan variasi pola perilaku manusia dalam masyarakat

sebagai

kebebasan

yang

diberikan

Allah

untuk

dipertanggungjawabkan, dan
k. Menghubungkan kehancuran suatukaum sebagai peringatan Allah

apabila tidak lagi memiliki moral dan etika kebenaran.
4.

Integrasi Rumpun Ilmu-ilmu Alam, dapat berbentuk;
a.

Mendiskusikan kembalifilsafat dan tujuan ilmu,

b. Mengembangkan dan memperkaya teori, substansi dan objek studi

ilmu,
c.

Mengubah dan membuat teori baru,

d. Merekonstruksi ilmu-ilmu bantu,
e.

Mengarahkan topik-topik penelitian,

f.

Memberikan nilai-nilai islam sebagai landasan dan acuan dalam
penerapan ilmu,

g. Memperbanyak jumlah pengembang ilmu yang berwawasan integratif,
h. Mencari hubungan dan titik temu antara ilmu alamdan teks alquran

dan hadis,
i.

Menjadikan teks alquran dan hadis sebagai salah satu sumber inspirasi
atau rujukan pengembangan ilmu,

j.

Menghubungkan keberaturan hukum alam dengan keagungan
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penciptanya, yaitu allah swt., dan
k.

Menghubungkan kerumitan dan kecanggihan anatomi makhluk hidup
dengan kemahakuasaan allah swt.

5. Integrasi Rumpun Ilmu Formal, dapat berbentuk;

a. Mendiskusikan kembalifilsafat dan tujuan ilmu,
b. Mengembangkan dan memperkaya teori, substansi dan objek studi
ilmu,
c. Mengubah dan membuat teori baru,
d. Merekonstruksi ilmu-ilmu bantu,
e. Mengarahkan topik-topik penelitian,
f. Memberikan nilai-nilai islam sebagai landasan dan acuan dalam
penerapan ilmu formal,
g. Memperbanyak

jumlah

pengembang

ilmu

yang

berwawasan

integrative,
h. Mencari hubungan dan titik temu antara ilmu formal dan teks alquran
dan hadis,
i. Menjadikan teks alquran dan hadis sebagai salah satu sumber inspirasi
atau rujukan pengembangan ilmu,
j. Menghubungkan ketelitian dan kecermatan dalam ilmu formal dengan
kecermatan dan ketelitian allah swt.,dalam penciptaan alam semesta
dan mahluk hidup yang ada di dalamnya, dan
k. Menghubungkan pentingnya penggunaan akal untuk berpikir abstrak
dan membuktikan bagi keberadaan allah swt.
6.

Integrasi rumpun Ilmu Terapan, dapat berbentuk;
a. Mendiskusikan kembalifilsafat dan tujuan ilmu,
b. Mengembangkan dan memperkaya teori, substansi dan objek studi
ilmu,
c. Mengubah dan membuat teori baru,
d. Merekonstruksi ilmu-ilmu bantu,
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e. Mengarahkan topik-topik penelitian,
f. Memberikan nilai-nilai Islam sebagai landasan dan acuan dalam
penerapan ilmu formal,
g. Memperbanyak jumlah pengembang ilmu

yang berwawasan

integratif,
h. Mencari hubungan dan titik temu antara ilmu terapan dan teks
Alquran dan Hadis,
i. Menjadikan teks Alquran dan Hadis sebagai salah satu sumber inspirasi
atau rujukan pengembangan ilmu,
j. Bahwa setiap ciptaan Allah swt.,di jagat raya ini mempunyai manfaat
untuk manusia dan keseimbangan alam sendiri, sebagaimana setiap
hasil teknologi diciptakan manusia untuk keperluan kehidupan dan
lingkungan, dan
k. Menghubungkan bahwa setiap teknologi beranjak dari suatu cabang
ilmu murni dan ilmu murni beranjak dari hukum alam, sehingga
kemajuan

teknologi

pada

hakekatnya

adalah

perpanjangan

pemanfaatan pemahaman tentang hukum alam yang tentu saja
berasal dari kemahakuasaan Allah swt.
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BAB IV
DAYA DUKUNG
Dalam melaksanakan integrasi ilmu di PTKI diperlukan sejumlah daya
dukung sebagai kekuatan utama pendorong terlaksananya integrasi ilmu di
seluruh PTKI. Daya dukung ini menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan
integrasi ilmu. Cepat lambatnya proses pelaksanaan integrasi ilmu diukur
sejauhmana faktor-faktor yang dimaksud terpenuhi. Karenanya, akan lebih baik
bila setiap PTKI melakukan asesmen diri seberapa besar potensi daya dukung di
setiap PTKI. Beberapa daya dukung terlaksananya integrasi ilmu antara lain:
A. DAYA DUKUNG REGULASI
Daya dukung dari aspek hukum formal, -baik dalam bentuk perundangan
peraturan dan keputusan- sangat diperlukan untuk melaksanakan integrasi ilmu
di PTKI. Dengan adanya daya dukung ini maka seluruh kebijakan di lingkungan
UIN STS Jambi akan berjalan selaras. Daya dukung legal formal ini dapat dibagi
dalam skala pusat nasional dan lokal. Salah satu daya dukung utama dalam
perundangan antara lain Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi, dimana dalam pasal 4c tercantum bahwa pendidikan
tinggi berfungsi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Lebih jauh lagi dalam pasal 10
tercantum bahwa rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri atas :
1. Rumpun ilmu agama
2. Rumpun ilmu humaniora
3. Rumpun ilmu sosial
4. Rumpun ilmu alam
5. Rumpun ilmu formal
6. Rumpun ilmu terapan
Dalam skala lokal, perubahan status IAIN STS JAMBI menjadi UIN STS
Jambi juga diundangkan secara formal melalui Keputusan Presiden n0 37 tahun
2017 dimana dalam keputusan tersebut terdapat amanah misi utama integrasi
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ilmu.
B. DAYA DUKUNG BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
1. Program studi
Pemekaran IAIN menjadi UIN membuat hadirnya program studi nonagama. Hal ini membutuhkan panduan khusus untuk memanfaatkan
keberadaan program studi agama maupun non-agama. Secara konsep,
keberadaan dua prodi yang memiliki dua pendekatan berbeda ini akan menjadi
daya dukung dalam kekayaan topik dan pendekatan. Saat ini UIN STS Jambi
telah memiliki tiga prodi pada Fakultas Sains dan Teknologi, yaitu Kimia,
Teknologi Informasi dan Fisika. Disamping itu, beberapa prodi sosial humaniora
seperti itu Ilmu Pemerintahan, Ilmu Perpustakaan, Ilmu Politik, Ekonomi Syariah,
dan lainnya.
2. Dosen
Dosen adalah lini terdepan integrasi ilmu, kareana itu mereka harus
memiliki kualifikasi dan kompetensi yang mumpuni. UIN STS Jambi dalam hal
ini telah menetapkan sejumlah kriteria minimal yang harus dipenuhi, meliputi;
a. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan
pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
b. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan paling

rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan
dibuktikan dengan ijazah.
c. Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus

memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik,
dan/atau sertifikat profesi.
d. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah

lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program
studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan
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program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8
(delapan) KKNI.
e. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor

atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat
menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program
studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
f. Dosen program doktor harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau

doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat
menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program
studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;
g. Dosen sebagai pembimbing utama pada program doktor dan program

doktor terapan harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya
ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang
bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang
ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5(tahun) terakhir.
h. Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas

jenjang KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang
dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
i.

Dosen memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan besarnya
beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan
pada setiap masa evaluasi.

j.

Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian
terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi,
atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh)
mahasiswa.

k. Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan

mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri
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l.

Dosen tetap PT yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada
setiap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 6
(enam) orang; paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh
dosen; Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan
paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor dan semua dosen harus
memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmue pada
program studi.

m. Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi

akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan
dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
n. Dosen dan tenaga kependidikan memiliki kecakapan dalam hal inovasi dan

jiwa kewirausahaan
Selanjutnya, sebagai pelopor integrasi ilmu, dosen setidaknya memiliki
konsep utuh mengenai integrasi ilmu. Selain itu, dosen juga memiliki
kemampuan mumpuni untuk melakukan integrasi. Dalam konsep integrasi
ilmu, dosen setidaknya terbagi menjadi:
a. Dosen dengan kapabilitas integrasi ilmu

Dosen dalam kategori ini memiliki kapabilitas pendekatan dari dua
aspek, baik segi keagamaan maupun segi non-agama. Kapabilitas untuk
mengintegrasikan ilmu dapat diperoleh melalui: (1) formal, melalui jenjang
pendidikannya; para dosen dapat mengambil jenjang pendidikan yang
berbeda antara ketiga jenjang (S1, S2 dan S3), atau dengan cara double degree
dalam mengambil jenjang S1 atau S2 atau S3-nya. Tentu saja yang kedua ini
lebih bagus sekalipun membutuhkan kerja ekstra; (2) non-formal, melalui
pelatihan intensif yang diprogramkan secara terstruktur dan periodik, dengan
segala lavel kompetensi integrasi ilmu.

b. Dosen dengan kemampuan satu bidang ilmu
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Dosen dalam kategori ini tidak memiliki kapabilitas seperti dosen dengan
kapabilitas integrasi ilmu, namun memiliki kemauan yang kuat untuk
melakukan integrasi ilmu dengan cara bekerjasama dengan dosen lain. Polanya
dapat membentuk team teaching ketika mengajar, dan berkolaborasi dalam
melakukan

diskusi,

meneliti

dan

melakukan

pengabdian

kepada

masyarakat.Selain kehadiran dosen dengan kapasitas integrasi, juga diperlukan
peningkatan kompetensi integratif dosen dalam bentuk training dosen untuk
memasukkan komponen integrasi dalam silabus dan RPS.
3. Kurikulum
Pengembangan kurikulum integrasi pada tatanan teknis membutuhkan
adanya kurikulum yang memuat agenda integrasi antara agama dan sains yang
didukung. Seluruh pelaksanaan baik di tingkat direktorat maupun UIN STS
JAMBI disusun dalam Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Terintegrasi.
4. Buku ajar
Pembuatan buku ajar dengan pendekatan integrasi keilmuan
merupakan salah satu daya dukung utama dalam melakukan sosialisasi
berjalannya program integrasi ilmu. Buku ajar dapat berupa integrasi dalam
tatanan epistemologi, filsafat ilmu maupun topik-topik pembelajaran yang
integratif menggabungkan pendekatan dua studi antara agama dan nonagama. Mahasiswa akan bertambah wawasan dan mudah melakukan integrasi
ilmu bila mempunyai buku referensi yang bermuatan integrasi ilmu karya
dosen-dosennya.
5. Konsorsium Ilmu
Dalam mewujudkan integrasi ilmu, pelaksanaannya secara teknis harus
dikerjakan secara menyeluruh oleh UIN STS JAMBI dan didukung konsorsium
ilmu yang kuat. Konsorsium ilmu yang memiliki pendekatan integratif memiliki
daya dorong besar untuk membuat kebijakan integrasi ilmu secara lebih luas.
Beberapa konsorsium ilmu yang mendukung integrasi ilmu pada tingkat
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nasional maupun lokal. Pada umumnya, keanggotaan konsorsium bidang ilmu
terdiri dari para dosen yang sebidang, namun hal itu bisa diperluas dengan
melibatkan dosen bidang lain. Seorang dosen memungkinkan untuk mengikuti
beberapa konsorsiumnya, sesuai minat dan kompetensi yang dia miliki.

C. DAYA DUKUNG KEBIJAKAN PENELITIAN
Pengembangan integrasi ilmu harus tergambarkan dengan jelas dalam
blueprint utama regulasi UIN STS Jambi, bahkan menjadikan integrasi kelimuan
sebagai distingsi utama penelitian bila dibandingkan dengan PT umum lainnya.
Dalam mengakomodasi ide integrasi ilmu ini, secara nasional Direktorat
Pendidikan Tinggi Kementerian Agama RI telah mencantumkan kategori
integrasi ilmu dalam kluster hibah penelitian tahunan yang diberikan secara
regular pada para peneliti PTKI. Namun, dukungan pendanaan penelitian
terhadap tema integrasi ilmu di level PTKI atau universitas masih harus
dievaluasi ulang. Lebih jauh lagi, Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN)
Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Agama RI yang dipublikasi pada
tahun 2018 menunjukkan 11 topik unggulan yang memuat baik topik agama
maupun non-agama, dimana topik unggulan juga memuat sub-topik penelitian
yang sangat memungkinkan terjadinya integrasi ilmu.
D. KERJASAMA DAN JARINGAN
Keunggulan UIN STS secara khusus adalah kemampuannya untuk
membuat jaringan kerjasama akademik secara luas. Pada PT umum, kerjasama
dan jaringan lebih kearah pengembangan ilmu-ilmu umum saja, namun pada UIN
kerjasama dapat dilakukan oleh akademisi ilmu-ilmu agama dengan akademisi
ilmu non-agama dengan pusat penelitian umum tingkat dunia. Apalagi di
Indonesia dengan mayoritas umat Islam, yang jika ditinjau dengan bidang ilmu
apapun akan menghasilkan berbagai keilmuan yang khas. Justru pada tingkat
ini, peneliti dan lembaga luar negeri tertarik melakukan kerjasama yang intens,
sehingga menghasilkan satu rumusan teori yang unik
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BAB V
STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI
INTEGRASI ILMU
Evaluasi integrasi ilmu adalah upaya yang dilakukan untuk melihat
tingkat keberhasilan program integrasi ilmu yang dilakukan di Universitas Islam
Negeri (UIN). Tujuannya adalah untuk mengetahui capaian integrasi ilmu yang
dilaksanakan, sehingga diketahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan kegiatan
yang direncanakan. Hasil evaluasi program dijadikan dasar untuk melaksanakan
kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan
berikutnya. Melalui evaluasi program integrasi ilmu ini dapat diketahui aspekaspek integrasi yang sudah terimplementasikan dengan optimal dan pada
aspek-aspek yang perlu dibenahi, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung
dan menghambat keberlangsungan integrasi ilmu.
Evaluasi program integrasi ilmu dapat dilihat dari pengecekan beberapa
aspek yang menjadi komponen utama dalam integrasi ilmu, misalnya aspek
sejarah; dasar-dasar integrasi keilmuan (filosofis, teologis, yuridis dan historis);
kerangka integrasi keilmuan (ruang lingkup, core values, visi, misi, tujuan,
sasaran dan ranah integrasi ilmu); kurikulum (profil lulusan, capaian
pembelajaran, bahan kajian dan mata kuliah, jumlah SKS, struktur, model
pembelajaran dan penilaiannya), dan daya dukung integrasi ilmu (dosen, saranaprasarana, buku referensi dan kerjasama). Melalui beberapa aspek tersebut,
dalam monitoring program integrasi ilmu pada masing-masing PTKIN, dapat
disederhanakan dengan melihat beberapa check list dalam tabel sebagai
berikut:
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A. INSTRUMEN PENDAHULUAN INTEGRASI ILMU
No
1

Aspek Integrasi Ilmu

Penilaian
Ya Tidak

Memiliki kebijakan dalam bentuk surat keputusan
tentang integrasi ilmu
Pembahasan sejarah integrasi ilmu dalam
dokumen akademik perguruan tinggi
Memiliki buku pedoman khusus tentang integrasi
ilmu
Metafor epistimologi integrasi keilmuan yang
menjadi ciri khas PTKIN
a. Nama
b. Simbol/gambar
c. Definisi operasional dan uraian integrasinya
d. Rumpun dan jenis ilmu
Tokoh atau tim yang memprakarsai dan
menggerakkan integrasi ilmu
Periode program pengembangan integrasi ilmu
beserta cirri khas masing-masing

2
3
4

5
6

Keterangan
SK apa saja yang
sudah diterbitkan
Renstra, buku
pedoman akademik,

Nama metafor dan
uraian lengkapnya

Nama dan berapa
tim yang terlibat
Berapa periode
program ini
terlaksana dan
apakah ada
perubahan masingmasing periode

B. DASAR –DASAR INTEGRASI ILMU
No
1

2

3

Aspek Integrasi Ilmu
Memiliki dasar filosofis integrasi ilmu
a. Ranah ontologi
b. Ranah epistemologi
c. Ranah aksiologi
Memiliki dasar normatif integrasi ilmu
a. Kodifikasi ayat-ayat Alquran tentang integrasi
ilmu dalam berbagai bidang ilmu
b. Kodifikasi hadis Nabi saw.tentang integrasi
ilmu dalam berbagai bidang ilmu
c. Kodifikasi khazanah Islam klasik tentang
integrasi ilmu dalam berbagai bidang ilmu
d.
Memiliki dasar yuridis integrasi ilmu
a. Peraturan/keputusan
Presiden
tentang
pendirian UIN

Penilaian
Ya Tidak

Keterangan

Rumpuh dan jenis
ilmu apa saja yang
sudah memiliki dasar
normatif
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b. Surat keputusan tentang Renstra UIN yang
memuat integrasi ilmu
c. Surat keputusan tentang visi, misi dan tujuan
UIN yang memuat integrasi ilmu
d. Surat keputusan buku pedoman akademik UIN
yang memuat integrasi ilmu
Memiliki dasar historis integrasi ilmu
a. Sejarah pergulatan ilmu yang integratif sejak
zaman keemasan Islam sampai saat ini
b. Sejarah integrasi dari perubahan IAIN menjadi
UIN
c. Sejarah pendirian program studi baru di UIN
sebagai tuntutan integrasi ilmu
d. Sejarah dinamika pemikiran integrasi ilmu di
UIN pada masing-masing periode

4

Tertuang dalam
restra, buku
pedoman integrasi
ilmu, atau buku
pedoman akademik

C. KERANGKA INTEGRASI ILMU
No
1

2

3

4

Aspek Integrasi Ilmu

Penilaian
Ya
Tidak

Keterangan

Integrasi bidang pendidikan dan pengajaran
a. Orientasi pendidikan yang mengarah integrasi
ilmu
 Pengembangan program studi
 Studi lanjut para dosen dan tenaga
kependidikan
 Rekrutmen dosen baru
 Rekrutmen mahasiswa baru
b. Orientasi pengajaran yang mengarah integrasi
ilmu
 Pola pengajaran dosen di kelas
 Sistem perkuliahan mahasiswa di kelas
Integrasi bidang penelitian
a. Tema penelitian yang mencerminkan integrasi
ilmu
b. Tim kolaboratif peneliti yang mencerminkan
integrasi ilmu
c. Karya ilmiah yang ditulis di buku, jurnal dan
prosding
Integrasi bidang pengabdian masyarakat
a. Tema pengabdian masyarakat yang
mencerminkan integrasi ilmu
b. Tim yang terlibat dalam pengabdian
merupakan tim kolaboratif antar-disiplin
Memiliki core value dalam integrasi ilmu
a. Istilah dan definisi operasionalnya
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5

6

7

8

b. Indikator masing-masing core value
c. Keunikan core value sebagai best practice
d. Strategi implementasi core value
Memiliki visi, misi, tujuan, sasaran
a. Visi mencerminkan integrasi ilmu
b. Misi mencerminkan integrasi ilmu
c. Tujuan mencerminkan integrasi ilmu
d. Sasaran mencerminkan integrasi ilmu
Memiliki matriks rumpun/jenis ilmu (ilmu
kelaman, ilmu sosial dan ilmu budaya) yang dapat
diintegrasikan dengan jalur integrasi (filosofi;
substansi ilmu; penerapan/penggunaan;
pengembang ilmu; rekonstruksi ilmu inti dan ilmu
bantu)
Level variasi pola integrasi ilmu yang dilakukan:
a. Appresiasi dan menghormati keragaman
disiplin ilmu
b. Koeksistensi atau meletakkan posisi masingmasing ilmu secara berdampingan/setara
sesuai dengan area masing-masing
c. Interaksi dialogis yang terbuka dan konstruktif
dalam menempatkan berbagai ilmu
d. Memanfaatkan teori/konsep/temuan antar
disiplin ilmu untuk digunakan
menafsirkan/menganalisis kajian dalam tradisi
ilmu lainnya
e. Memperbaiki suatu tradisi keilmuan dengan
menggunakan tradisi keilmuan lainnya
f. Mengganti suatu teori dari tradisi ilmu
tertentu dengan teori dari tradisi ilmu lainnya
g. Penguasaan beberapa ilmu sekaligus (ilmu
agama dan ilmu lainnya) diri ilmuan
h. Konvergensi dengan penggabungan
sekumpulan ilmu yang berbeda, sehingga
bertransfomrasi menjadi satu kesatuan
Dilihat dari jumlah ilmu yang diintegrasikan, level
yang sudah dicapai dalam integrasi:
a. Intradisipliner: mengintegrasikan berbagai
mazhab/aliran dalam satu bidang ilmu
b. Antardisipliner: mengintegrasikan antara dua
jenis disiplin ilmu, masing-masing
mempertahankan metodologinya
c. Multidisipliner: mengintegrasikan ilmu
pengetahuan lebih dari dua jenis ilmu, yang
masing-masing tetap berdiri sendiri-sendiri
dan dengan metode sendiri-sendiri pula.
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d. Interdisipliner; mengsintesiskan antara dua
jenis ilmu yang berbeda, dan berkembang
menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri, diikuti
metode tersendiri.
e. Transdisipliner; mensintesiskan lebih dari dua
jenis disiplin illmu, diikuti metode tersendiri
dan akhirnya membentuk disiplin ilmu
tersendiri,

D. KURIKULUM
No
1
2

3

4

5

6
7

Aspek Integrasi Ilmu
Memiliki profil lulusan yang mencerminkan
integrasi ilmu pada tingkat universitas
Memiliki rumusan capaian pembelajaran yang
mencerminkan integrasi ilmu pada program studi
a. Sikap dan tata nilai
b. Keterampilan umum
c. Keterampilan khusus
d. Pengetahuan
Memiliki rumusan kompetensi yang mencerminkan
integrasi ilmu pada program studi
a. Mata kulia inti
b. Mata kuliah pendukung
c. Mata kuliah penciri
Penentuan kurikulum yang mencerminkan
integrasi ilmu pada program studi
a. Separated curriculum
b. Correlated curriculum
c. Integrated curriculum
Memiliki model kurikulum integrasi ilmu, dalam
bidang:
a. Integrasi kurikulum rumpun ilmu Agama Islam
b. Integrasi kurikulum rumpun ilmu
budaya/humaniora dan ilmu keislaman
c. Integrasi kurikulum rumpun ilmu-ilmu sosial dan
ilmu keislaman
d. Integrasi kurikulum rumpun ilmu-ilmu kealaman
e. Integrasi kurikulum rumpun ilmu formal
f. Integrasi kurikulum rumpun ilmu terapan
Memiliki rencana pembelajaran semester (RPS)
yang mencerminkan integrasi ilmu
Memiliki evaluasi mata kuliah mencerminkan
integrasi ilmu

Penilaian
Ya
Tidak

Keterangan

Berapa SKS
untuk masingmasing model
kurikulum
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E. DAYA DUKUNG INTEGRASI ILMU
No
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Aspek Integrasi Ilmu

Penilaian
Ya
Tidak

Keterangan

Lembaga/unit yang bertanggungjawab atas
implementasi integrasi ilmu
Membuka program studi baru yang mendukung
pengembangan integrasi ilmu
Rekrutmen dosen yang memiliki kompetensi
integrasi ilmu
Memiliki forum diskusi/seminar berkala yang
mendukung pengembangan integrasi ilmu para
dosen
Membuat regulasi pada dosen agar studi lanjut
yang mendukung integrasi ilmu
Pelatihan dosen berwawasan integrasi ilmu
Kebijakan team teaching untuk mata kuliah yang
mengarah integrasi ilmu
Menetapkan home base dosen di program studi
yang mendukung integrasi ilmu
Penyediaan buku daras/referensi integrasi ilmu
Kompilasi buku referensi yang berkaitan dengan
integrasi ilmu
Upaya penterjemahan buku referensi dalam
memperdalam muatan integrasi ilmu
Penyediaan sarana/prasarana yang menfasilitasi
integrasi ilmu
Penyediaan jurnal yang berorientasi integrasi ilmu
Mengefektifkan konsorsium dosen yang
mendukung integrasi ilmu
Memiliki sarana dan pra-sarana untuk mendukung
integrasi ilmu
Memiliki program pascasarjana yang mendukung
pengembangan integrasi ilmu
Memiliki mitra kerjasama yang mendukung
pengembangan integrasi ilmu

56

BAB VII
PENUTUP

Pedoman implementasi integrasi ilmu pengetahuan UIN STS Jambi
diharapakan menjadi panduan bagi Lembaga, khususya program studi dalam
mewujudkan amanat Keputusan dan Peraturan Presiden RI tentang
integrasiilmu UIN. Di dalam panduan ini telah dirumuskan secara terstruktur
tentang landasan dasar, kerangka, visi, misi, core values, kurikulum, daya
dukung dan strategi evaluasi implementasi integrasi ilmu. Pedoman ini juga
dilengkapi dengan paradigma transintegrasi yang menjadi landasan integrasi
keilmuan UIN STS Jambi.
Penerbitan buku Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di UIN STS Jambi
ini diharapkan menjadi panduan bagi semua pihak yang berkepentingan dan
dapat memanfaatkannya secara maksimal. Panduan ini dapat menentukan
seberapa tinggi usaha UIN STS Jambi dalam mengimplementasikan program
integrasi ilmu yang diamanatkan oleh Keppres tentang berdirinya UIN.
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