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Secara umum sains bertujuan menyelesaikan masalah utama 
kemanusiaan (Kemakmuran dan Kesejahteraan) yang bebas 
perang (war), kelaparan (hunger/famine/starvation), dan 
penyakit/pandemi (disease/pandemic). 

SALAH SATU CARA MENYELESAIKAN MASALAH TERSEBUT 
ADALAH MELALUI RISET



Pendekatan Realitas dalam Riset

• Realitas biasanya dipandang sebagai kejadian yang berlangsung 
apa adanya, sesuai dinamika di mana masyarakat dan lingkungan 
masing-masing dan saling berinteraksi.  

• Selama stabilitas tetap berlangsung, maka perubahan 
masyarakat dan lingkungan menjadi bagian yang “dapat” atau 
bahkan “perlu” dikendalikan untuk mempertahankan keberadaan 
manusia di dalamnya.

Yang Menjadi Kesadaran Dominan



Pendekatan Realitas: Kesejahteraan

• Tujuannya adalah kesejahteraan manusia itu sendiri. Ya, manusia 
adalah titik sentral bagi semua perubahan yang dilakukan. 

• Artinya, semua bagian dan pointers yang memberikan dampak 
atas kebahagiaan dan selama itu dapat terjamin untuk penciptaan 
kebahagiaan manusia, pada akhirnya disebut sebagai faktor-
faktor yang memengaruhi. 



UTILITARIAN FAKTOR: PEMODELAN

Menjadi benarlah salah satu cara bekerjanya realitas yang “in common” 
merefleksikan setiap desain dapat dijadikan model secara obyektif dan 
terukur dalam bentuk persamaan khas:  

Y = a + b1X1 + … bnXn + e 
 Setiap kejadian (X) apapun bentuknya tidak penting spirit, ide maupun 
value-nya, asal secara obyektif nampak (b), dia dapat memengaruhi hasil 
(Y). Di luar itu (e) dianggap outlier dan tidak penting.



PEMODELAN REALITAS: CUKUPKAH?

• Dengan kondisi pemodelan seperti itu pula, maka realitas dapat didesain, 
dijelaskan dan diprediksi sesuai dengan keinginan pembentuk persamaan 
tersebut. ITULAH REALITAS! 

• Padahal, di balik persamaan, permodelan, dan realitas nampak itu, 
pastilah terdapat realitas “lain” (e) yang bisa saja tidak sesuai dengan 
spirit, ide, dan value, yang mungkin dapat berseberangan dengan 
kebahagiaan manusia dalam konteks utilitas “y” yang sudah ditetapkan 
secara obyektif itu.



Bagaimana Penerapannya  
di Dunia Nyata?





MASUK 
SURGA

KUM misalnya? KUM tinggi maka karir 
meningkat, dan bertumbuh hingga 
puncak Kebahagiaan Diri - Islami?

 َمْن َكاَن يُِريُْد َحرَْث ااْلِٰخرَِة نَزِْد َلٗه ِفيْ َحرِْثٖهۚ َوَمْن َكاَن يُِريُْد َحرَْث الدُّنْيَا نُؤِْتٖه ِمنَْهاۙ َوَما َلٗه ِفى ااْلِٰخرَِة ِمْن نَِّصيٍْب
Barangsiapa menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambahkan keuntungan itu baginya dan barangsiapa menghendaki keuntungan di dunia 

Kami berikan kepadanya sebagian darinya (keuntungan dunia), tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat (QS. Asy-Syura/42: 20)

Staf 
Borang 

Akreditasi

Pengelola 
Jurnal

Ketua 
Jurusan

Dekan

Rektor



KONSEP 
KEBAHAGIAAN  
ala MASLOW’S 

HIERARCHY 
OF NEEDS



ٌة يَّْدُعْوَن ِاَلى اْلَخيِْر َويَأُْمُرْوَن ِبامْلَْعُرْوِف َويَنَْهْوَن َعِن امْلُنَْكِر ۗ َواُولٰۤىَِٕك ُهُم امْلُفْلُِحْوَن نُْكْم اُمَّ  َوْلتَُكْن مِّ
Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh 

(berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang 
beruntung (QS. Ali Imron 4: 104).

ٰمٰوِت َوااْلَرِْضۗ اَل يَْستَِوْي ِمنُْكْم مَّْن اَنْفََق ِمْن َقبِْل اْلفَتْحِ َوَقاتََلۗ اُولٰۤىَِٕك اَْعظَُم َدرََجًة  َوَما َلُكْم ااَلَّ تُنِْفُقْوا ِفيْ َسِبيِْل اهللِّٰ َوهللِِّٰ ِميْرَاُث السَّ
 ࣖ مَِّن الَِّذيَْن اَنْفَُقْوا ِمنْۢ بَْعُد َوَقاتَُلْواۗ وَُكالًّ وََّعَد اهللُّٰ اْلُحْسنٰىۗ َواهللُّٰ ِبَما تَْعَمُلْوَن َخِبيٌْر

Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka 
langit dan bumi? Tidak sama orang yang menginfakkan (hartanya di jalan Allah) di antara kamu dan 
berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang 
menginfakkan (hartanya) dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing 

mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan (QS Al- Hadiid 57: 10)

زَْق مِلَْن يََّشاُۤء َويَْقِدُر ِۚانَّٗه ِبُكلِّ َشيٍْء َعلِيٌْم ٰمٰوِت َوااْلَرِْضۚ يَبُْسُط الرِّ  َلٗه َمَقالِيُْد السَّ
Milik-Nyalah perbendaharaan langit dan bumi; Dia melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa 

yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. Asy-Syura/42: 12).

KARENA SESUNGGUHNYA KEBAHAGIAAN 
ADALAH KEUNTUNGAN DAN HARTA YANG SUBSTANTIF DALAM ISLAM

FALAH 
(LABA)

MIQLADU 
(HARTA)

INFAQ DI 
JALAN  
ALLAH



Logika 
Pertumbuhan 
Liberal tersebut 
semuanya 
terkonstruksi 
melalui APBN

2019

2020



ekonomi nasional versi MGI

2010 KAPASITAS EKONOMI DUNIA 2030

$0,5T Market Opportunity* $1,8T

45 juta Members of the Consuming Class 135 juta

55 juta Skilled workers 113 juta

74% Sumbangan terhadap PDB 86%
*(consumer services, agriculture and fisheries, resources, and education)

Kita patut berbangga Ekonomi Nasional saat ini berada di peringkat 16 Dunia dan diprediksi 
oleh McKinsey (2012) akan menembus peringkat 7 Dunia. Masalahnya adalah data tersebut 

menunjukkan bahwa Indonesia dikonstruksi sebagai pasar produktivitas luar negeri dan 
manusianya hanyalah menjadi konsumen, serta pekerja terlatih. Tidak lebih dari itu.



KETIKA PANDEMI DATANG RESESI MENGHADANGmaka…

ekonomi kita



Sepertinya terdapat Misleading Konsep Kebahagiaan 
ala Maslow (yang semoga bukan jadi mindset kita), 

Pemasaran “Greedy” dan Teori Pertumbuhan dengan 
bagaimana Islam memandang Kebahagiaan. 

  
Dan… “misleading of our mindset”  

akan menjangkiti tujuan riset kita



Kita Perlu Berubah



KEMBALIKAN TUGAS INTELEKTUAL
➤“...those who line up in the 
service of the state are typically 
praised by the general 
intellectual community, and 
those who refuse to line up in 
service of the state are 
punished.”



INTELEKTUAL YANG SEPERTI APA?

1. Intelektual Brutus, atau 

2. Intelektual Keledai, atau  

3. Intelektual Egosentris, atau 

4. … ?



4. INTELEKTUAL PROFETIS

Sedangkan intelektual berorientasi nilai ideal dan menolak kebijakan menyimpang 
yang dilakukan negara biasanya berakhir di penjara...  

Dan para pembangkang beginian menurut Chomsky dalam lintasan sejarah 
biasanya merujuk pada peran kenabian, atau bisa disebut dengan Intelektual 
Profetik. 

Para nabi manapun membuat gerah dan amarah penguasa berbasis analisis 
geopolitik kritisnya. Protes keras dilakukan terhadap apa yang dilakukan 
pemerintah menunjukkan ketidakadilan. 



BAGAIMANA KEMUDIAN?

Sepertinya, kita perlu menangkap sinyal jaman dengan IKHLAS sekaligus LURUS, 
menangkap tanda-tanda perubahan bukan dalam keluguan dan kehambaran 
analisis, dan pilihan-pilihan kebaikan yang terlalu dangkal, tetapi mata batin 
jaman, intuisi jaman kata Iqbal… 

Bisa jadi Intelektual Profetik adalah seperti yang dikatakan John Obert Voll 
sebagai BELIEVING INTELLECTUALS 

Atau sebagaimana dikatakan HOS TJOKROAMINOTO sebagai INTELEKTUAL 
BERHATI MULIA



TUJUAN RISET BUKAN HANYA BERKENAAN DENGAN DESAIN 
DAN METODE/METODOLOGI , TETAPI SANGAT TERGANTUNG 
PADA CARA PANDANG ATAS DUNIA - PARADIGMA

RISET METODE METODOLOGI PARADIGMA



Selalu hadir dalam seluruh lini riset

Value = Keyakinan = Iman

RISET METODE METODOLOGI PARADIGMA



PA R A D I G M A  ( B E R N I L A I )  B A R AT

POSITIVISM
To explain & to predict

INTERPRETIVISM
To verstehen in dept

CRITICISM
To emancipate and to enlighten

POSTMODERN
Beyond modernisme

• Empirical Reality
• Pragmatical vis a vis Ideal 

Context
• Subjectivity and/or Objectivity
• Self and/or Social Interest
• Discourse on Theory

GOD 
is

OUT 
THERE

?

Paradigma Barat memiliki substansi filosofis sains yang tidak 
lagi integrated, multi dan interdisiplin.  
Filsafat Sains yang dominan saat ini (Kartesian) yang 
berpegang pada kata kunci utama:  

RASIONALITAS DAN KETERPISAHAN



RASIONALITAS DAN KETERPISAHAN

1. Rasionalitas adalah kemustian sehingga Realitas wajib Profan dan 
memisahkan diri dari Kesucian (Religiositas, Ketuhanan, Spiritualitas) 

2. Dampak Subtantif: Realitas tidak perlu memiliki Nilai (Value) tetapi cukup yang 
bersifat Praktikal/Teknikal    

3. Dampak Saintifik: Realitas harus dipisahkan sesuai pendekatan pengetahuannnya, 
pemisahan antara realitas Sains Sosial (Kemanusiaan) dan Alam (Di luar Manusia) 
menjadi logis.  

4. Dampak Kontekstual: menyebabkan sains sosial maupun alam perlu dipisahkan 
antara yang bersifat teoritis dan konseptual (Sains Murni) dengan yang taktis dan 
untuk pemenuhan kebutuhan industrial dan pragmatis

PARADIGMA BARAT



Asumsi 
Filosofis Sains  

Universal 
Obyektif  
Otonom

Realitas 

Empiris 
Kontekstual 
Sosiologis 

Historis

Scientific 
Methods 

Pemisahan Sains 
Sosial dan Alam 

Kuantitatif dan 
Kualtitatif

Ontologi-Epistemologi-Aksiologi/ Human Nature 

Logis - Rasional dengan mengedepankan 3 Kepentingan: Teknis/Kerja, Pragmatis/
Interaksi, dan Emansipatoris/Kuasa) - Untuk Kelangsungan Eksistensi Manusia

Konstruksi 
Temuan 

Teori (Sains) dan 
Praksis (Teknologi) 

Sains Murni 
(Akademik) dan 
Vokasi (Terapan)

FILSAFAT SAINS KARTESIAN (DESCARTES)



Logika dan rasionalitas ala Descartes merupakan loop hole yang penting bagi manusia Barat dalam 
merealisasikan kebebasannya dari siapapun, termasuk Tuhan dan turunannya seperti ajaran suci. 
Ribuan gereja tutup Eropa dan Australia, berganti menjadi diskotik, kantor pos, mall, dan lainnya, termasuk 
menjadi Masjid (lihat Mulawarman 2016); di Canada 9000-an Gereja akan dirobohkan segera dalam beberapa 
tahun ke depan. 
Perilaku menyimpang seperti LGBT apabila itu eksis, kontekstual, empiris dan hadir di dunia ini, maka LGBT 
adalah kenyataan itu sendiri yang tidak penting lagi berada pada aras kebenaran atau dosa.

Dampak Asumsi 
Filosofis Sains 

berbasis pemikiran 
Descartes, Comte, 

dan Darwin



Dampak Asumsi 
Filosofis Sains 

berbasis pemikiran 
Descartes



Dampak Asumsi 
Filosofis Sains 

berbasis pemikiran 
Descartes



FOUNDING MEMBER OF 
THE PARTNERSHIP FOR 

GLOBAL LGBTI EQUALITY 

21 LGBT+ networks  
across our networks

Dampak Asumsi Filosofis 
Sains berbasis pemikiran 

Descartes



Positivisme/Fungsionalis

Dunia ini adalah hasil sebab-akibat yang pasti terukur, 
dan bisa digeneralisasi

Rumusan Masalah: 
Apakah “x” berpengaruh pada “y”?

Realitas dapat dijelaskan dalam hubungan 
sebab akibat: Y= a + bx

Tujuan Penelitian: 
Menjelaskan, memprediksi, mengendalikan

Slide from kamayanti 2020 - PRI.or.id

http://PRI.or.id


Logika Pertumbuhan 
Liberal yang menjadi 
dasar Sains Ekonomi 
dan Bisnis semuanya 

terkonstruksi 
misalnya melalui 

APBN

2019

2020



EKONOMI NASIONAL 2030 
VERSI MGI

Kita patut berbangga Ekonomi Nasional saat ini berada di peringkat 16 Dunia dan diprediksi 
oleh McKinsey (2012) akan menembus peringkat 7 Dunia bahkan menurut IMF sebagaimana 

dianalisis Katharina Bucholz (2020) menembus peringkat 5 Dunia

2010 KAPASITAS EKONOMI DUNIA 2030

$0,5T Market Opportunity* $1,8T

45 juta Members of the Consuming Class 135 juta

55 juta Skilled workers 113 juta

74% Sumbangan terhadap PDB 86%

*(consumer services, agriculture and fisheries, resources, and education)

EKONOMI NASIONAL 2024 VERSI IMF

TO EXPLAIN AND TO PREDICT



Interpretivisme
Dunia ini adalah hasil konstruksi subjektif pemaknaan aktor yang bersifat 

kontekstual

Rumusan Masalah: 
Bagaimana pemahaman akuntan internal 

tentang fraud instansi x?

Realitas dapat dijelaskan dalam penjelasan 
mendalam tentang pemahaman informan

Tujuan Penelitian: 
Memahami, memaknai, menerima

Slide from kamayanti 2020 - PRI.or.id dimodifikasi

http://PRI.or.id


Individu Kelompok

KebudayaanKesadaran

Solipsism Fenomenologi Hermeneutika Etnometodologi Etnografi

RENTANG METODOLOGI PENELITIAN DALAM PARADIGMA INTERPRETIVISME

Teks dan Konteks Praktik komunitas Struktur BudayaKesadaran IndividuAku

• Metodologi Penelitian di dalam paradigma Interpretivisme memiliki rentang yang sangat luas, dari yang berbasis pada penelitian individual 
hingga Kelompok, dengan penekanan pada kesadaran hingga pada ruang-ruang kebudayaan, serta memiliki derajat subyektivitas paling 
tinggi hingga mengarah pada obyektivitas.  

• Metode Solipsisme merupakan metode paling subyektif, berorientasi pada kesadaran individual.  
• Fenomenologi merupakan penelitian yang bersifat subyektif dengan memhami kesadaran terdalam dari informan, berbeda dengan solipsisme 

yang mendasarkan pada diri peneliti sendiri.  
• Metode yang berada di rentang moderat adalah Hermeneutika, yang mengulik kesadaran informan sekaligus menelusuri teks sekaligus 

konteks di mana realitas dan informan berada.  
• Sedangkan etnometodologi dan etnografi berada di rentang komunitas dan mencari makna kebudayaan. Bedanya, bila etnografi lebih 

menekankan pada pemaknaan atas simbol-simbol dan struktur masyarakatnya, sedangkan pada etnometodolog lebih menekankan pada 
praktik-praktik yang menjadi kesepakatan komunitas dan dijalankan sehingga memunculkan aksi kebudayaan. 



PEMAKNAAN 
KEBUDAYAAN  

DI BALIK  
STRUKTUR 

Interpretif



CULTURAL AND CONTEXTUAL REALITIES IN 
OUR EXISTING SOCIAL MEDIA: WAG

Apa yang Bapak/Ibu telusuri 
activity, communication, 

interaction and connection 
yang terjadi di dalamnya?

NETNOGRAFI



Kritis
Dunia ini adalah hasil penjajahan ideologi dominan, pihak terjajah 

tidak sadar bahwa ia dijajah atau teralineasi

Rumusan Masalah: 
Bagaimana bentuk pembebasan akuntansi berbasis 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Realitas harus diubah dengan cara menyadarkan 
pihak terjajah dan membebaskan

Tujuan Penelitian: 
Menyadarkan, membebaskan, mengambil alih

Slide from kamayanti 2020 - PRI.or.id

http://PRI.or.id


Radikal Humanis Radikal Strukturalis

RevolusiEvolusi

Dramaturgi Komunikasi Aksi Strukturasi
Strukturalisme 

Konstruktif PEA

RENTANG METODOLOGI PENELITIAN DALAM PARADIGMA KRITIS

Giddens Bourdieau TinkerHabermasGoffman

• Metodologi Penelitian di dalam paradigma Interpretivisme memiliki rentang yang sangat luas, dari yang berbasis pada penelitian penyadaran evolutif 
hingga revolutif, dengan penekanan pada realitas yang selalu berubah dan penuh kepentingan, serta memiliki derajat subyektivitas paling tinggi hingga 
mengarah pada obyektivitas.  

• Dramaturgi bertujuan untuk memberikan penyadaran bahwa realitas selalu berada dalam kendali sesuai kepentingan pemilik panggung dan dengan itu 
perlu dilakukan perubahan 

• Komunikasi Aksi berusaha untuk melakukan penyadaran reflektif dengan cara mencari titik temu yang membebaskan antara teori (rasio yang tidak 
positivistik) dan praxis yang tidak mengalienasi 

• Strukturasi Giddens merupakan upaya mencari keseimbangan antara yang lokal dan global melalui agen dan struktur 
• Strukturalisme Konstruktif menginginkan perubahan revolutif struktural yang dilakukan melalui praksis pembebasan atas habitus dan kapital di Ranah 

sosial, ekonomi dan politik 
• PEA merupakan aksis revolusi aktif melalui penjelasan sekaligus prediksi angka akuntansi melalui telaah perubahan sosio-ekonomi-politik dan 

pengaruhnya pada perubahan akun-akun laporan laba rugi selama waktu tertentu





Posmodernisme
Dunia ini adalah bentukan kebenaran di mana “kebenaran” tunggal tidak 
bisa (dipercaya) dijadikan kebenaran. Kebenaran bersifat relatif.

Rumusan Masalah: 
Bagaimana peran akuntansi dalam peperangan 

memenangkan dominasi pangan dunia?

Masyarakat perlu disadarkan bahwa Realitas hanya 
tergantung pada kepentingan/kuasa tertentu, dan ada 

realitas lain yang juga sama “benar” nya 

Tujuan Penelitian: 
Pemetaan Realitas Kompleks

Slide from kamayanti 2020 - PRI.or.id dimodifikasi

http://PRI.or.id


METHODOLOGY



Paradigma 
China

Paradigma Modern 
(Positif) berangsur 

dominan dan 
menjadi budaya yang 

mendarah daging 
dalam komunitas 

sains dan teknologi 
termasuk akuntansi

Paradigma 
Positif

Paradigma 
Interpretif

Paradigma 
Kritis

Paradigma 
Posmodern

Paradigma 
Barat

Paradigma 
Religius

Paradigma 
Nusantara Paradigma 

Spiritual

1945-19931993-20102010-2020

TRANSMISI (REVERSE)/OSMOTIK PARADIGMA SAINS 
Setiap fase baik sebelum 1945 hingga masa depan selalu terjadi transisi paradigmatik melalui osmose (O)  

maupun reverse osmose (RO) paradigmatik yang membentuk paradigma-paradigma baru

2021-…

Paradigma 
Afrika, dll

Paradigma 
Amerika

The 
Living 

Science

IAA

Osmose dan atau Reverse Osmose Sains (O/RO)



Sains Sejati tidak 
mementingkan Kiblat, 

baik Timur maupun 
Barat, keduanya telah 

mati; karena…



Dan milik Allah Timur dan Barat. Kemanapun 
kamu menghadap di sanalah wajah Allah. 

Sungguh, Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.  
(QS. 2: 115) 

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan 
wajahmu ke arah Timur dan Barat  

(QS. 2: 177)



MISI PENELEH RESEARCH INSTITUTE

• Mempersiapkan periset-periset yang memiliki kesadaran religius dan komitmen 
tinggi untuk mewujudkan kemandirian bangsa, yang siap memfasilitasi dan 
melakukan hijrah 

• Melibatkan berbagai pemegang kepentingan (stakeholders) yaitu pemerintah (local 
authorities), masyarakat, akademisi, praktisi, pengusaha, alim ulama serta dalam 
riset bersama (participative action research) sebagai upaya konsolidasi untuk 
membangun kemandirian bangsa 

• Menyebarkan hasil riset serta melakukan aksi perubahan konkret bersama untuk 
mencapai zelfbestuur



AGENDA  
PENELEH RESEARCH INSTITUTE:



salah satu bentuk metodologi 
yang akan digunakan adalah 

FGD - Focus Group Discussion



A Typical FGD Proceeds as Follows

• Start the discussion with an ‘ice-breaker’, e.g. a round of introduction of participants.  

• Introduce the main topic and the overall research question (e.g. orally, on a poster or 
as a projected presentation).  

• Ijin merekam dan menyajikan nama-nama peserta FGD 

• Ask specific questions listed in the discussion guide (not necessarily in the pre-
specified order); a skilled moderator will be able to ensure that all important 
questions (which may be photocopied and distributed to the participants) are 
covered, without interrupting the natural flow of the discussion.  

• Thank participants and say good-bye. 

(Dawson, Manderson, and Tallo 1993) 



TAHAPAN STANDAR FGD
• Exploration: At the beginning of an investigation, the researcher may perform an FGD to learn 

more about a given topic or field and to distil important preliminary issues regarding his/her 
study theme.  

• Monitoring: An FGD may be performed in the midst of on-going research activities to control or 
supervise the corresponding processes and dynamics (e.g. of a health intervention or a 
community survey) and to understand them better.  

• Evaluation: At the end or during the phasing-out stage of a research programme, an FGD with 
the main target group can be performed to verify, disprove, modify or differentiate the study’s 
provisional finding.  

• Gathering and assessing outcomes: Some time after the completion of an investigation or 
intervention, an FGD may be performed to generate new findings about potential changes or 
processes within a target community or group and about their effect or impact on the field of 
health. 



APAKAH NUSANTARA MEMILIKI 
MODEL FGD YANG BISA JADI 

BERBEDA DENGAN PENDEKATAN 
BARAT?



PARADIGMA NUSANTARA PARADIGMA ISLAM

Baik Paradigma Nusantara maupun Paradigma 
Islam memiliki pusat Filosofis unik: HIKMAH



Positioning 

• Filsafat Modern sebagai pondasi Sains Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Syariah eksisting 
yang membuat terjadinya misleading sains.  

• Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Syariah saat ini masih terjebak pada asumsi-asumsi 
filosofis Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Konvensional yang membentuk Paradigma-
paradigma Syariah 

• Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Syariah yang kaafaah pada hakikatnya berakar pada 
filsafat Islam, yaitu Hikmah 

• Hikmah sebagai jalan utama melakukan konstruksi Akuntansi Syariah melalui tiga 
proses Penyucian atau Tazkiyah, yaitu:  

Tazkiyah Substantif, Tazkiyah an-Nafs, dan Tazkiyah al-Ummah

Sains Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Syariah



Jebakan Filsafat Modern

• Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Syariah yang dibangun dari substansi filsafat 
modern, yaitu trilogi asumsi (ontologi, epistemologi dan aksiologi/human nature); 
beroroentasi pada obyektivikasi sains yang otonom, yaitu tujuan kemanusiaan di 
dunia (profanitas - hilangnya Allah dan Kesucian). 

• Dampaknya, Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Syariah bergerak secara dinamis 
mengikuti kepentingan tujuan manusia dalam melakukan aktivitas bisnisnya.  

• Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Syariah dengan demikian berpedoman pada 
Pandangan Dunia (Paradigma) yang mengutamakan pada Tujuan Kemanusiaan 
Filsafat Modern

Trilogi Asumsi Filsafat



Paradigma Positivisme  
Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Syariah

• Bila secara pragmatis Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Syariah berada pada ruang dan 
waktu empiris dunia bisnis yang dominan (paradigma positif ), maka rasionalitas dan 
materialitas yang dihadirkan dalam dua tujuan utama Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi 
dengan mengacu pada kebutuhan dan kebebasan pasar serta selalu berada dalam 
tarikan kepentingan (interest - RIBA) shareholders, manajemen, dan kreditor dalam 
kinerja dan laporan keuangan maupun APBN misalnya.  

• Dua tujuan utama Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi yaitu informasi dan akuntabilitas, akan 
mengacu pada standard setter (empiris dan kontekstual) dan teori-teori positif (to explain 
and to predict) Ekonomi, Bisnis dan akuntansi yang dapat diadaptasikan pada akuntansi 
syariah (misalnya Agency Theory, Macro-Micro Economics, Positive Theory, Strategic 
Managemen, Market Based Research, Behavioral Research, dan lainnya). 





https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/ekonomi-syariah-kini-dan-nanti





Paradigma Interpretivisme  
Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Syariah

• Bila secara kritis Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi syariah berada pada ruang dan 
waktu empiris dunia bisnis yang perlu dipahami lebih jauh berdasarkan realitas yang 
hadir (paradigma interpretif ), maka subyektivitas yang sifatnya empiris-kultural 
dihadirkan dalam dua tujuan utama Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi .  

• Dua tujuan utama Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi yaitu informasi dan akuntabilitas, 
akan mengacu pada bottom up kultural (empiris dan kontekstual) dan kelenturan 
teori-teori antropologi dan psikologi (to verstehen and to predict) Ekonomi, Bisnis dan 
Akuntansi yang dapat menjelaskan Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi  “syariah” yang 
ada dari perspektif budaya. 





Paradigma Kritisisme 
Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Syariah

• Bila secara kritis Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Syariah berada pada ruang dan 
waktu empiris dunia bisnis yang perlu melakukan pembebasan dari penindasan 
(paradigma kritis), maka praktik Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi baru yang 
berkeadilan dan distribusionalistik perlu dikontruksi.  

• Dua tujuan utama Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi yaitu informasi dan akuntabilitas, 
akan mengacu pada kontruksi penyadaran maupun perubahan struktural melalui 
teori-teori kritis (to emancipate and to enlighten) akuntansi yang dapat menjadi 
bentuk Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Syariah yang berkeadilan sosial, walau 
seringkali terjebak dalam keadilan “material”.





Paradigma Posmodernisme 
Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Syariah

• Bila secara kritis Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Syariah tidak dapat menyelesaikan 
masalah, maka diperlukan dekonstruksi dunia bisnis dan perekonomian negara 
yang perlu menghadirkan the others bersamuh dengan logos (paradigma posmodern).  

• Akuntansi Syariah kemudian perlu melakukan blended antara teori-teori 
konvensional (berbagai pendekatan baik yang dominan, terpinggirkan, subyektif, 
kritis, hingga yang spiritualis) yang ada dengan memasukkan konsep-konsep Islam 
(religius, makrifat, hakikat, dan lainnya), selama secara empiris dan rasional dapat 
dijalankan secara konseptual hingga praksis. 





Filsafat Hikmah
Al Baqarah (2): 269  

ُر ِاآلَّ اُوُلوا ااْلَْلبَاِب       يُّؤِْتى اْلِحْكَمَة َمْن يََّشاُۤء ۚ َوَمْن يُّؤَْت اْلِحْكَمَة فََقْد اُْوِتيَ َخيْرًا َكِثيْرًا ۗ َوَما يَذَّكَّ
Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa diberi hikmah, 

sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil 
pelajaran kecuali orang-orang  berilmu/berakal (Ulul Albab). 

  ٱۡلِحۡكَمَة
Memahami hakikat Islam Sejati berbasis Al-Qur’an dan Hadits/Sunnah  

  أُْوُلواْ ٱأۡلَۡلبَِٰب
Orang-orang yang berilmu



Filsafat Hikmah
• Hikmah sebagaimana hampir semua pandangan Timur, terutama yang berkenaan dengan esensi segala 

sesuatu, merupakan tradisi filsafat yang tak dapat memisahkan dirinya dengan kesucian.  

• Tradisi Hikmah atau Filsafat Islam misalnya, mempunyai akar yang dalam pada pandangan Dunia 
wahyu Qur’an dan Kosmos (Semesta), tempat kenabian atau wahyu diterima sebagai realitas etis dan 
pengetahuan. Konsepsi tentang aql/intelek adalah kesatuan rasionalitas sekaligus spiritualitas.  

• Hikmah dapat dicapai melalui ‘AQL kesatuan rasionalitas sekaligus spiritualitas, sehingga 
dalam memahami dunia dan REALITAS sebagai sesuatu yang SUCI, Ilahiyyah, pasti memiliki 
koneksitas segala sesuatu dalam ruang dan waktu tanpa jeda, hingga mencapai Cahaya.  

• Cahaya merupakan hidayah bagi siapa yang dikehendaki-Nya dalam bentuk hikmah bagi manusia yang 
berilmu (ulil albab) inilah yang dijelaskan oleh Al Ghazali dengan perkataannya: “Bi’anal ilmanurun 
(Ilmu itulah Cahaya)”; dan bagi mereka yang mendapatkan cahayalah yang akan dapat selalu abadi 
lintas ruang dan waktu dalam Myskatul Anwar bersama Orang-orang Suci dan Para Malaikat.



Filsafat Hikmah
• Al-Farabi mendefinisikan kata hikmah sebagai pengetahuan tertinggi menyangkut 

eksistensi-eksistensi yang paling utama (Osman Bakar 1997, 91).  

• Ibnu Rusyd seringkali memakai kata hikmah bahwa sesungguhnya antara syari’ah dan 
filsafat tidaklah bertentangan bahkan kata Ibnu Rusyd, filsafat adalah saudara 
perempuannya syari’ah. Lebih simpelnya, ini tampak jelas dari judul yang dipakai oleh Ibnu 
Rusyd dalam mengaitkan antara syari’ah dan filsafat yaitu, Fasl al-Maqal wa Taqriru ma Baina 
al-Syariah wa al-Hikmah min al-Ittisal  

• Hikmah dengan demikian merupakan Jalan menuju Penyucian Ekonomi, Bisnis dan 
Akuntansi Syariah 

• Hikmah tidak menegasikan kearifan lokal maupun kearifan luar lainnya; tetapi Islam 
adalah bagian dari source utama dalam proses internalisasi paradigmatik di mana Islam 
hadir dalam ruang dan waktu eksisting. 



JAZIRAH ARAB JAHILIYAH

PERADABAN PERSIAPERADABAN ROMAWI

“Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah-lah urusan 
sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan di hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman.” (QS Ar-Ruum : 2-4)

BELAJAR DARI SIRAH RASULULLAH

PEREBUTAN KUASA PERADABAN DUNIA 
Berbasis Institutional Drift (Politik-Ekonomi)

ISLAM PERADABAN DUNIA  
1000 TAHUN

Keluar dari Logika 
Politik - Ekonomi 

Menggerakkan Keimanan  
Melalui agenda Cultural Drift

Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Maka bertasbihlah dalam 
dengan Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Sungguh, Dia Maha Penerima tobat (QS. An-Nasr: 1-3)



Politik-Ekonomi Inklusif
Institusi yang melindungi hak kekayaan rakyat 

melalui kompetisi yang adil, investasi teknologi, 
peningkatan SDM dan iklim pertumbuhan 

kondusif

Politik-Ekonomi Ekstraktif
Institusi yang dibangun sekelompok elit untuk 

menguras keringat Rakyat dan kekayaan negara, 
tidak melindungi  hak kekayaan Rakyat, dan gagal 

menciptakan insentif ekonomi

Creative 
Destruction Kemakmuran

Failed NationAnti Creative 
Destruction

Secara global, pendekatan Politik dan Ekonomi berbasis Institutional Drift menjadi ekspresi negara 
modern di seluruh Dunia; tak ketinggalan Indonesia.

INSTITUTIONAL DRIFT



HIKMAH:  
JALAN CULTURAL DRIFT



Tafsir Hikmah menurut KH. Bisri Mustofa - Agenda Kebudayaan Beragama melalui Islam 
dalam konteks Paradigma Nusantara (Tafsir Al-Ibriz li Ma’rifati Tafsir Al Qur’an Al-Aziz)

Allah Ta’ala maringaken ilmu Kang manfaat marang wong 
kang dikersaake. Sopo bae kang diparingi ilmu kang 
manfaat mengko temen wong wawu keparingan kebagusan 
kang agung, nanging ora podo eling kejobo wong kang 
duwe angen-angen (tafakkur).  

Hikmah sebagai ilmu dan kebijaksanaan 

Hikmah sebagai representasi Kenabian - AGENDA PROFETIK 

Hikmah sebagai hukum-hukum untuk seluruh ummat

Hikmah sebagai Agenda Tazkiyah 
Model KH. Bisri Mustofa



Relasi Ilmu Nusantara 
Serat Dewa Ruci dan Suluk 

Linglung

Ilmu Kasampurnan 
(Ilmu Piningit - Ilmu Makrifat)

Sinergi Serat Dewa Ruci dalam Kisah Mahabhrata berkenaan proses perjalanan 
Bima/ Bratasena/ Wrekudoro mencari Ilmu Kasampurnan) dan Suluk Linglung, 
perjalanan spiritual Sunan Kali berguru kepada Sunan Bonang, pertemuan serta 

bergurunya beliau kepada Maulana Maghribi dan Nabi Khidir)

Apa yang dilakukan oleh KH Bisri Mustofa merupakan agenda Kenusantaraan 
(Kebudayaan) yang berakar pada tradisi Islam sebagai Pusat, sebagaimana dilakukan 

Sunan Kalijogo dan Wali Songo

Hikmah sebagai Agenda Tazkiyah 
Model Sunan Kalijaga



Relasi Ilmu Nusantara 
Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Wasiat Renungan Masa

Hikmah sebagai Agenda Tazkiyah Model Pengalaman Baru 
TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid



Filsafat Hikmah selalu berada pada apa 
yang saya sebut sebagai  
THE LIVING SCIENCE…



Tazkiyah: Tiga Jalan (Metodologi)  
Hikmah Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Syariah

• Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi saat ini memiliki asumsi-asumsi yang sarat nilai-nilai 
Barat. 

• Agar Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi dapat memberikan jalan sebagaimana tujuan Islam, 
Hikmah (al-ilm, kebijaksanaan, profetik, dan sesuai hukum-hukum untuk seluruh 
ummah), maka diperlukan penyucian (tazkiyah): 

1. Tazkiyah Substantif adalah jalan penyucian membentuk Ilmu Ekonomi, Bisnis dan 
Akuntansi Sejati berbasis nilai Islam yang utama, yaitu Tauhid 

2. Tazkiyah an-Nafs adalah jalan penyucian nilai-nilai kemanusiaan (ekonom, 
manager, akuntan) berbasis konsep Akuntan Islam (Insan Ulil Albab - Insan Kamil) 

3. Tazkiyah al-Ummah adalah jalan penyucian konsep-konsep Ekonomi, Bisnis dan 
Akuntansi agar sesuai dengan tujuan Islam, yaitu maslahah bagi ummah
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Rahmatan lil ‘Alamin  
Melampaui Institutional Drift 

menuju Cultural Drift

Tazkiyah Konsep Ekonomi, Manajemen, 
dan Akuntansi Syariah Model FORDEBI 
membentuk Kaidah Semesta Sejahtera



6 Kaidah Semesta Sejahtera

Setiap aktivitas diarahkan menuju tujuan antara Falah1

Segala sumber daya yang diamanahkan pada hakikatnya untuk diwakafkan2

Sektor riil integratif titik tolak semesta sejahtera, sektor moneter dan keuangan hanya pendukung 3

Syirkah menjadi akad yang dijiwai nilai berjamaah masjid4

Pencapaian semesta sejahtera didasarkan pada 7 (tujuh) maqashid syariah5

Manusia penerima mandat tarbiyah, ubudiyah dan ummah, hak kepemilikan hakikatnya milik Allah SWT6

Kaidah adalah patokan/ ukuran sebagai pedoman bagi manusia bertindak



Agenda Tazkiyah 
Akuntansi Pertanian 

Berbasis Hikmah



KAIDAH SATU:  
LINGKARAN KESUCIAN

KAIDAH DUA: MANUSIA DAN 
PENGETAHUAN

KAIDAH TIGA DAN EMPAT: 
KESADARAN MENUJU KESUCIAN

Kesucian
Alam

An-Nas
1. PRINSIP UMUM PENGETAHUAN

2. PRINSIP PRODUKSI DAN 
PEMBENTUKAN HARGA

3. PRINSIP INFORMASI DAN 
AKUNTABILITAS

Kesucian 
Akuntansi Pertanian

Pertanian 
Berkesucian

(QS 2:5)

Rezeki 
Akuntansi

(QS 2:5)

Hilangnya 
Kesucian 
(QS 2:27) 

Kerugian 
Akuntansi
(QS 2:27)

3 4

KAIDAH LIMA: MU’JIZAT, 
KAROMAH, DAN MA’UNAH 

AKUNTANSI PERTANIAN

KAIDAH ENAM:  
AKUNTAN DAN PETANI  

INSAN KAMIL







KAIDAH bukan seperti Barat memahami sains melalui pendekatan ASUMSI. Kaidah tidak memandang sains untuk dapat 
menjelaskan dan memprediksi yang diukur melalui phi value dari rumusan sebab akibat berumuskan y = a+bx+e seperti dalam 
paradigma positivisme. Kebenaran juga bukan pula ekspresi empirisitas atas pemahaman dan pola yang dapat dideskripsikan 
secara detil sebagaimana paradigma interperetif; atau bukan pula ekspresi atas  kebebasan dari penindasan kekuatan antitesis 

dari kapitalisme sebagaimana paradigma kritis; atau semua paradigma Barat lainnya seperti paradigma posmodern, dan lainnya. 

Asumsi  
Filsafat Modern 

Ontologi 
Epistemologi 

Aksiologi/
Human Nature 

Metodologi

Pandangan atas 
Realitas 
Empiris 

Kontekstual 
Sosiologis dan 

Historis

Kaidah Hikmah 
Nusantara 

Jati Diri 
Integralitas 

Religio-Kultural 
Tujuan 

Nusantara

Pandangan atas 
Realitas 
Kesucian 

Semesta Holistik 
Agama & Keberagaman 
Keyakinan & Kebenaran



SIKLUS SAINS BERBASIS FILSAFAT HIKMAH

FILSAFAT SAINS

TAZKIYAH SAINS

KAIDAH SAINS

JALAN (METODE)  
RISET SAINS

TEORI

PROSES 
PEMBENTUKAN 

SAINS

PROSES  
PEN-SAHIH-AN 

SAINS

PRAKTIK



ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan menemukan konsep laba atau bahkan konsep di 
luar laba yang sesuai dengan karakter pertanian itu sendiri. Metode yang 
digunakan adalah studi literatur dan pemetaan berbagai riset terkait 
akuntansi pertanian. Hasil menunjukkan bahwa  fallāh (petani) memiliki 
konsep laba yang jauh dari kecenderungan materialistis dan kapitalistis. Al-
falāh  adalah keuntungan sejati yang tidak terjebak pada mekanisme 
pertumbuhan (growth) yang linier bertambah seperti makna keuntungan 
akuntansi modern.



Agenda Tazkiyah 
Akuntansi Syariah 

untuk Rumah Sakit 
Berbasis Hikmah

Insya Allah dalam proses implementasi  
di Rumah Sakit Islam Sultan Agung
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