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Ilmu kalam lahir dalam konteks sejarah ketika inti keislaman sistem 
kepercayaan, yakni transendensi Tuhan, diserang oleh wakil dari sekte dan budaya 
lama. Ilmu kalam dimaksudkan untuk mempertahankan doktrin utama dan 
memelihara kemurniannya. Ilmu kalam karena itu, dalam pembahasannya hanyalah 
berkutat pada masalah transenden, tanpa pernah menoleh pada yang imanen yakni 
bagaimana nasib manusia, sementara kini zaman telah berubah, memasuki era 
modern yang banyak dihinggapi problematika kehidupan, baik ancaman dari dalam 
(baca; Islam) seperti kemiskinan, kebodohan dan keterbelakanan, maupun dari luar 
(baca; Barat) yang tidak hanya dari aspek politik, tetapi juga pendidikan ekonomi dan 
kultural.  
 Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan gagasan teologi Hanafi dalam 
kaitannya dengan kondisi sosial politik yang mempengaruhinya, sehingga dengan 
mudah kita dapat memahami pemikiran seseorang dari sudut pandang tersebut. 
Tujuan lainnya yaitu melengkapi penelitian yang pernah dilakukuan, dengan lebih 
memfokuskan pada kajian teologi Hassan Hanafi. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya: Pertama, deskripsi 
yaitu menguraikan secara teratur konsep teologi Hassan Hanafi. Kedua, 
kesinambungan historis yaitu dilihat benang merah dalam pengembangan pemikiran 
Hassan Hanafi, baik yang berhubungan dengan lingkungan historis dan pengaruh-
pengaruh yang dialaminya maupun dalam perjalanan hidupnya sendiri.  

Penelitian ini difokuskan pada salah satu proyek besar Hanafi, yakni sikap 
kita terhadap tradisi klasik, khususnya pada bidang teologi. Langkah pertama untuk 
lebih memperjelas pemahaman mengenai teologi yang digagas Hanafi, terlebih 
dahulu penulis menguraikan perkembangan teologi dari zaman klasik hingga 
kontemporer. Hal ini bertujuan untuk mencari dan menemukan tolak ukur dari tujuan 
yang ada dalam studi penelitian ini.  

 Menurut Hanafi, teologi sesungguhnya bukan ilmu tentang Tuhan karena Tuhan 
tidak tunduk kepada ilmu, melainkan ilmu tentang kata (ilm kalam), yakni kata-kata 
Tuhan yang termanifestasi dalam firman-Nya melalui wahyu. Ilmu kata adalah tafsir 
yaitu ilmu hermeneutik yang mempelajari analisis percakapan, bukan hanya dari segi 
bentuk-bentuk ucapan, melainkan juga dari segi konteksnya, yakni pengertian yang 
merujuk pada dunia. Karena itu, ilmu kalam yan digagas Hanafi bersifat aksiologis, 
tujuannya untuk menjadikan teologi sebagai ilmu tentang perjuangan sosial 
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Motto: 

Memangkas kebencian 

Menumbuhkan cinta 

Cinta adalah urusan hati 

Hati adalah raja di raut semesta 

Semesta tanya adalah kunci memahami 

eksistensi diri 

Eksistensi diri yang teraktualisasi adalah 

kehidupan abadi 

Dan keabadian hanyalah milik Tuhan 

Maka, aku dan Tuhan tiada beda;  

sama-sama sang pecinta 

 
 


