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Kementerian agama akan menggelar acara Halaqah Ulama ASEAN 2017 dengan tema Memperkuat Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam ASEAN, di Jakarta, Hotel Sari Pan Pacific, 17-19 Oktober 2017. Kegiatan ini akan dibuka Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara, dengan pembicara utama Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.
Selain pembicara dari tokoh lokal seperti Azyumardi Azra dan KH Ma’ruf Amin, panitia juga mendatangkan pembicara dari Thailand, Malaysia, Singapura, dan USA. Lembaga pendidikan Islam Indonesia telah melahirkan banyak tokoh kaliber internasional, tetapi dirasa cukup lamban dan berhenti sampai pada tokoh-tokoh tertentu yang saat ini sudah wafat dan mulai menua.
	Sekedar menyebut contoh, setelah Syekh Nawawi Al-Bantani, Hamka, Harun Nasution, Gus Dur, Nurcholish Majid, Azyumardi Azra, Hasyim Muzadi, Sahal Mahfuz, KH Ma’ruf Amin, Din Syamsudin, Syafi’i Maarif, Komaruddin Hidayat, dan Quraish Shihab, belum terlihat tokoh penerus cendekiawan muslim yang pemikirannya mewarnai khazanah keilmuan Islam Indonesia maupun dunia. 
Meski peran pendidikan Islam seperti pesantren tidak bisa dinafikan, tetapi bisa jadi kelahiran tokoh-tokoh muslim Indonesia itu bukan by design pendidikan Islam tetapi pengaruh pendidikan Barat dan Timur Tengah (tempat mereka kuliah S2 dan S3), yang dikenal memiliki tradisi kuat dalam sistem pembelajaran dan risetnya. 
	Kebuntuan regenerasi tokoh-tokoh cendekiawan muslim bisa diatasi dengan strategi berikut. Pertama, kesinambungan kurikulum pesantren dan madrasah dengan kurikulum Prodi keagamaan di perguruan tinggi Islam umumnya, dan Universitas Islam Negeri (UIN) khususnya. Misal, pendalaman materi keagamaan harus sampai pada level pakar, tidak setengah-setengah. Didukung pula oleh kemampuan bahasa asing siswa dan mahasiswa yang tidak hanya pada level membaca, bicara, dan mendengar tetapi juga menulis.
Dengan demikian diharapkan lahir kiyai dan cendekiawan yang tidak hanya pandai membacakan dan menerjemahkan kitab-kitab kuning tetapi melahirkan karya-karya baru yang isi dan analisisnya sesuai dengan konteks zaman abad 21 ini. Jangankan karya dalam bahasa Arab dan Inggris, karya ulama Indonesia dalam bahasa sendiri masih sangat langka. Dampaknya, peneliti mengalami kendala pada saat akan mengkaji pemikiran tokoh-tokoh muslim yang berjasa dalam pengembangan pendidikan Islam.
Di sisi lain, melahirkan kader ulama yang mampu menulis menjadi tantangan sekaligus peluang bagi lembaga pendidikan Islam semisal Madrasah Diniyyah dan Ma’had ‘Ali. Kurikulum kedua lembaga ini adalah kajian kitab-kitab kuning, yang dipertajam dengan penguatan metodologi penelitian.     
Kedua, kesinambungan kurikulum madrasah dengan kurikulum Prodi umum di UIN. Madrasah identik dengan kurikulum keagamaan, tetapi tidak sekuat di pesantren, sehingga bisa dikatakan “nanggung”. Karena menambah mata pelajaran keagamaan, umumnya keluaran madrasah juga lemah dalam penguasaan mata pelajaran umum. Kalah dibanding keluaran sekolah.   
Karena itu, kurikulum madrasah model dan MAN Insan Cendekia misalnya, saatnya didesain untuk melahirkan calon peneliti di bidang sains. Meski memiliki keunggulan dalam penguasaan ilmu keagamaan, beberapa alumni madrasah terbukti mampu menunjukkan prestasi dalam bidang sains. Madrasah tertentu sudah memiliki ekskul olimpiade sains sehingga menyiapkan siswa dengan baik untuk mengikuti lomba-lomba sains tingkat kabupaten/ kota, provinsi, nasional, hingga internasional. Para siswa berprestasi ini bisa dijaring masuk ke Fakultas Sains dan Teknologi UIN dan disiapkan menjadi peneliti dan penemu dalam bidang sains.
Strategi tersebut memerlukan fasilitas pendukung yang memadai, di antaranya. Pertama, laboratorium bahasa untuk mendukung penguasaan bahasa asing siswa, santri, dan mahasiswa. Keterampilan bahasa asing menjadi syarat mutlak cendekiawan muslim bukan saja untuk mengakses sumber-sumber asing tetapi juga untuk penyebaran gagasan yang bersangkutan di level internasional. Tulisan-tulisan yang ditulis dalam bahasa Inggris atau Arab memungkinkan diakses dan dibaca oleh cendekiawan asing pula. 
Kedua, laboratorium riset sains. Kelemahan umum madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam adalah ketersediaan laboratorium sains. Padahal mustahil melahirkan peneliti handal jika fasilitasnya tidak ada atau minim. Tidak salah jika persoalan peneliti Indonesia bukan pada kompetensi tetapi pada fasilitas. Jika saat berada di Jepang dan Jerman misalnya mereka menghasilkan banyak temuan bidang sains, tetapi mandul saat kembali ke Indonesia. 
Ketiga, perpustakaan yang bagus, canggih, dan lengkap. Koleksi perpustakaan sangat berpengaruh terhadap budaya membaca dan meneliti. Koleksi perpustakaan kita sering berisi buku-buku dan jurnal yang sudah cukup usia, padahal tuntutan ilmiah mengharuskan pengutipan sumber minimal terbitan 10 tahun terakhir. Sungguh ironi.
Meski kampus sudah berlangganan jurnal internasional bereputasi atau terindeks scopus, kebutuhan akan buku-buku dan jurnal-jurnal baru versi cetakan berbahasa asing masih sangat diperlukan oleh para mahasiswa dan dosen. Koleksi perpustakaan yang terkini juga menunjukkan komitmen perguruan tinggi dan pemerintah terhadap penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sains. 
Akhirul kalam, kelahiran ulama penulis dan saintis muslim seharusnya menjadi tantangan sekaligus target pengelola dan pemimpin pesantren, madrasah, dan UIN, yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia. Selamat berhalaqah para ulama ASEAN dan para cendekiawan muslim, semoga melahirkan ide-ide cemerlang dan implementatif.            
      	    	          

 

