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BAB 2 

ADIAN HUSAINI:  

BIOGRAFI, KARYA DAN PENGARUHNYA 

 

2.1 Biografi Adian Husaini 

Adian Husaini Merupakan seorang intelektual muslim yang hingga saat ini masih 

aktif berkiprah di dunia keilmuan Islam, khususnya di Indonesia. Lahir di 

Bojonegoro, Jawa Timur, pada tanggal 17 Desember tahun 1965.
1
 Pendidikan 

formalnya di mulai dari SD Banjarejo 1, kemudian SMPN 1 Padangan 

Bojonegoro dan SMAN 1 Bojonegoro. Untuk pendidikan agama, beliau belajar di 

Langgar Al-Muhsin Desa Kuncen Padangan Bojonegoro dan sejumlah Pesantren, 

seperti Madrasah Diniyah Nurul Ilmi (1971-1977), Pondok Pesantren Ar-Rasyid 

Kendal (1981-1984), Pondok Pesantren Ulil Albab Bogor (1988-1989) serta di 

LIPIA Jakarta (1988).
2
  

Adian lahir di tengah-tengah keluarga santri yang kuat pemahaman 

agamanya, sehingga sejak kecil beliau telah ditempa dengan pendidikan agama 

yang berpola pendidikan Pesantren—sebagaimana yang terlihat di dalam rentetan 

lembaga-lembaga pendidikan agamanya. Sejak Sekolah Dasar, beliau telah 

mendapat didikan pelajaran tentang akidah, fikih, hadis, dan bahasa Arab. 

Bahkan, pada saat itu beliau telah diperkenalkan sejumlah kitab-kitab kuning 

(khas Pesantren), seperti Kutub al-Mu’tabaroh, Sulamu At-Taufiq, Safinat al-

Najah dan Aqidatul Awam.
3
 Di samping buku-buku itu, ia begitu gemar membaca 

beberapa tulisan lain, seperti artikel Buya Hamka, majalah Panji Masyarakat dan 

majalah Muslimun. Kegemarannya dalam membaca telah digeluti sejak masih 

duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga, tidak 

mengherankan jika kemudian ia memiliki wawasan intelektual yang luas dan 

keilmuan yang mumpuni.  

                                                           
1
Adian Husaini, Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi Islam, 241. 

2
Adian Husaini, Penyesatan Opini: Sebuah Rekayasa Merubah Citra (Jakarta: Gema Insani, 

2002), 20. 
3
http://wisnualfarisy28.blogspot.co.id/2012/03/biografi-adian-husaini.html; Internet;  diakses 

pada 25 maret 2016. 

http://wisnualfarisy28.blogspot.co.id/2012/03/biografi-adian-husaini.html
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Pada tahun 1989, beliau menamatkan pendidikan SMA dan melanjutkan 

pengembaraan intelektual ke Institute Pertanian Bogor (IPB) di Fakultas 

Kedokteran Hewan. Meskipun kuliah di Perguruan Tinggi yang bukan Islam, 

ternyata hal itu tidak melunturkan semangat keagamaannya; ia rajin mengikuti 

berbagai diskusi keagamaan. Kedekatannya dengan sejumlah aktivis keagamaan 

pada masa itu, semakin memupuk semangatnya untuk terus belajar agama Islam. 

Kendati melewati masa kuliah yang cukup panjang, kegigihannya terbayar dengan 

memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan. Dengan wawasan dan kecerdasan 

yang dimiliki itu, ia mampu melanjutkan pendidikan Magister di Universitas 

Jayabaya dengan konsentrasi Studi Politik Timur Tengah. Berbekal Tesis dengan 

judul “Pragmatisme Politik Luar Negeri Israel”, ia pun memperoleh gelar 

Magister Hubungan Internasional. 

Ada hal menarik dari seorang Adian; bagaimana jiwa keagamaan yang 

tumbuh dalam dirinya ternyata menggiringnya dari seorang Dokter hewan 

menjadi seorang ahli hubungan Internasional, terlebih kaitannya dengan dinamika 

politik di Timur Tengah. Hal ini semakin membuktikan akan minatnya yang besar 

atas pengetahuan keagamaan Islam. Adapun pendidikan Doktoralnya pada bidang 

Peradaban Islam, diraih di International Institute of Islamic Thought and 

Civilization—Internasional Islamic University Malaysia (ISTAC-IIUM) dengan 

Disertasi berjudul “Exclusivism and Evangelism in the Second Vatican Council: A 

Critical Reading of The Second Vatican Council’s Documents in The Light of the 

Ad Gentes and the Nostra Aetate". Masa ini dikenal juga sebagai masa 

“kematangan intelektual” Adian, di bawah bimbingan Wan Moh. Nor Wan Daud. 

Pada awalnya, Adian hendak melanjutkan studi di Amerika. Namun hal itu  

dilarang oleh salah seorang tokoh INSIST (Institute for the Study of Islamic 

Thought & Civilizations) yang bernama Hamid Fahmi Zarkasyi, dimana ketika itu 

sedang menyelesaikan kuliah S-3 di ISTAC. Ia mengatakan kepada Adian bahwa 

kampus ISTAC adalah kampus yang luar biasa. Ia pun kemudian membawa Adian 

kepada Prof. Wan Moh. Nor Wan Daud. Dari sinilah kedekatan Adian dengan 

sejumlah ilmuan Islam di Malaysia mulai terbangun. Adian merasa kagum dengan 

arsitektur kampus ISTAC, terlebih lagi kekagumannya terhadap mata kuliah yang 

memadukan Al-Qur‟an dan Hadis ketika berada di sana. Ia juga mendapat 

kewajiban mengambil mata kuliah Filsafat Barat, Sejarah Peradaban Barat, Sains 
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Barat, sampai pada mata kuliah bahasa Yunani dan Latin, meskipun ia sebenarnya 

juga merupakan seorang tutor bahasa Latin. Pada mulanya, Adian merasa tertarik 

kuliah di ISTAC karena pernah dijanjikan beasiswa oleh Prof. Wan Moh. Nor 

Wan Daud sebanyak Rp. 2,5 juta—walaupun pada akhirnya tidak terealisasi yang 

disebabkan pergantian pimpinan. Untuk menutup biaya kehidupan selama di 

Malaysia, ia berhutang kepada “Dompet Dhu‟afa Republika” sebanyak sepuluh 

juta rupiah. Selain itu, ia juga mendapat tambahan biaya pendidikan dari “Gema 

Insani Pers”; sebuah toko buku yang menerbitkan sebagian besar karyanya, juga 

beasiswa dari Radio Dakta. 

Adapun kegiatan yang pernah beliau geluti yaitu menjadi wartawan di 

majalah Media Dakwah, harian Warta Buana (1990-1993), harian Republika 

(1993-1997), Redaktur Pelaksana di tabloid ABADI dan tabloid ekonomi Daulat 

Rakyat. Saat ini beliau aktif sebagai pembina TK Islam at-Taqwa Komplek Timah 

Kelapa Dua Depok; juga mengajar di Program Pasca Sarjana Universitas Ibn 

Khaldun Bogor, Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Program Kader  

Ulama ISID Gontor. Aktivitas keorganisasian yang pernah diikutinya antara lain: 

Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) periode 2005-2010. Lazimnya 

kader sebuah organisasi, Adian mendukung ide-ide para pendahulunya, seperti 

Muhammad Natsir dan Profesor Rasjidi.
4
  

Selain itu, ia juga aktif sebagai penceramah di pengajian umum ahad pagi 

di Pesantren Husnayain Pekayon Jakarta Timur. Untuk saat ini, ia aktif di KISDI 

(Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam), anggota Komisi Kerukunan 

Antar-Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia Pusat (2005-2011). Pernah 

menjadi pengajar di Pondok Pesantren Darut Taqwa Cibinong serta berbagai 

kegiatan ilmiah lainnya, semisal diskusi dan ceramah ilmiah. Saat beliau 

bergabung ke MUI, banyak kalangan yang merasa khawatir. Hal ini misalnya 

dengan anggapan bahwa mereka mengenal Adian sebagai kelompok Islam garis 

keras.
5
 Sejak tiga belas tahun lalu, dimulai sejak tahun 2003, Adian juga telah 

                                                           
4
Adian Husaini, Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi, 127-128. 

5
Moch Nur Ichwan, “Menuju Islam Moderat Puritan: Majelis Ulama Indonesia dan Politik 

Ortodoksi Keagamaan”, dalam Martin Van Bruinessen (ed.), Conservative Turn: Islam Indonesia 

dalam Ancaman Fundamentalis,  terj.  Agus Budiman  (Bandung: Mizan, 2014), 139.  
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menulis kolom secara rutin berjudul ”Catatan Akhir Pekan Adian Husaini” untuk 

Radio Dakta 107 FM dan www.hidayatullah.com.
6
  

Kumpulan catatan-catatan itu telah dibukukan dengan judul “Membendung 

Arus Liberalisme di Indonesia” yang diterbitkan oleh Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 

tahun 2009. Adian bertempat tinggal di Depok, memiliki seorang istri bernama 

Megawati dan dikaruniai enam orang anak, yakni: M. Syamil Fikri, Bana 

Fatahillah (keduanya santri di PP Gontor Ponorogo), Dina Farhana (SD), Fatiha 

Aqsha Kamila (SD), Fatih Madini (SD), dan Alima Pia Rasyida (TK). 

2.2 Karya-karya Adian Husaini 

Adian merupakan seorang akademisi yang produktif dan aktif menulis. Secara 

umum tema dan masalah yang dibahas dalam tulisannya adalah tentang peradaban 

Islam dan kritik terhadap Pemikiran Barat. Ia merupakan cendikiawan yang 

mengkritisi kelompok substansialis yang liberal. Pemikirannya menawarkan 

wacana baru terhadap fenomena yang terjadi belakangan ini, khususnya tentang 

SPILIS (Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme) yang diyakininya sebagai 

sumber penyebab rusaknya akidah Islam.
7
  

Puluhan buku telah ditulis oleh Adian, di antaranya adalah “Wajah 

Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal” yang 

diterbitkan oleh Gema Insani Press, Jakarta, tahun 2005. Buku ini mendapat 

penghargaan sebagai buku terbaik untuk kategori non-fiksi pada perhelatan 

Islamic Book Fair di Jakarta tahun 2006. Adapun buku yang mendapat 

penghargaan sebagai buku terbaik kedua dalam Islamic Book Fair di Jakarta tahun 

2007 yaitu “Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi” 

dengan penerbit yang sama. Selain dua buku di atas, berikut merupakan buah 

karya Adian yang telah dipublikasikan.
8
  

1. Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam (penyunting), diterbitkan pertama 

kali tahun 1990 oleh Gema Insani Press. 

2. Bintang Menyongsong Suksesi (editor), diterbitkan pertama tahun 1994  

oleh Gema Insani Press.  

3. Habibie, Soeharto, dan Islam. Diterbitkan pertama tahun 1995 oleh Gema 

Insani Press. 

                                                           
6
Ibid., 294. 

7
http://alexnanangagussifa.blogspot.co.id /2011/05/riwayat-hidup-dr-adian husaini.html; 

Internet; diakses pada 25 maret 2016. 
8
 Diperoleh dari http://alexnanangagussifa.blogspot.co.id/2011/05/riwayat-hidup-dr-adian-

husaini.html; Internet; diakses pada 25 maret 2016. 

http://www.hidayatullah.com/
http://alexnanangagussifa.blogspot.co.id/2011/05/riwayat-hidup-dr-adian-husaini.html
http://alexnanangagussifa.blogspot.co.id/2011/05/riwayat-hidup-dr-adian-husaini.html
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4. Soeharto 1998, diterbitkan pertama tahun 1996 oleh Gema Insani Press. 

5. Zakat Kaum Berdasi. Diterbitkan pertama tahun 1997 oleh Yayasan                 

Dompet Dhuafa Republika. 

6. Amerika-Amien Rais dalam Kancah Konflik Peradaban. Diterbitkan 

pertama tahun 1999 oleh Global Cita Press. 

7. Saya Seorang Fundamentalis: Refleksi Ideologis H. Ahmad Sumargono 

(editor). Diterbitkan pertama tahun 1999 oleh Global Cita Press. 

8. Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia (kontributor). 

Diterbitkan tahun 1999 oleh Pustaka Hidayah. 

9. Gus Dur, Kau Mau Kemana? Telaah Kritis Atas Pemikiran dan Politik 

Keagamaan Presiden Abdurrahman Wahid. Diterbitkan pertama tahun 

2000 oleh DEA Press. 

10. Gereja Gereja Dibakar: Membedah Akar Konflik SARA di Indonesia. 

Diterbitkan pertama tahun 2000 oleh DEA Press. 

11. Sekularisme Penumpang Gelap Reformasi. Diterbitkan pertama tahun 

2000 oleh Yayasan Kampusina (Keluarga Alumni Masjid Kampus 

Indonesia). 

12. Yusril versus Masyumi: Kritik terhadap Pemikiran Modernisme Islam 

Yusril Ihza Mahendra. Diterbitkan pertama tahun 2000 oleh DEA Press. 

13. Presiden Wanita, Pertaruhan Sebuah Negeri Muslim. Diterbitkan pertama 

tahun 2001 oleh Pustaka Darul Falah Jakarta. 

14. Rajam dalam Arus Budaya Syahwat. Diterbitkan pertama tahun 2001 oleh 

Pustaka Al-Kautsar.  

15. Jihad Osama versus Amerika. Diterbitkan pertama tahun 2001 oleh Gema 

Insani Press. 

16. Penyesatan Opini. Diterbitkan tahun 2002 oleh Gema Insani Press. 

17. Mau Menang Sendiri: Israel Sang Teroris yang Pragmatis. Diterbitkan 

tahun 2002 oleh Pustaka Progresif, Surabaya. (Tesis MA di Universitas 

Jayabaya). 

18. Islam Liberal: Konsepsi, Sejarah, Penyimpangan, dan Jawabannya. 

Diterbitkan oleh Gema Insani Press tahun 2002. 

19. Habis Iraq, Siapa Lagi: Memahami Pragmatisme dan Terorisme Amerika. 

Diterbitkan pertama oleh Pustaka Progresif Surabaya, tahun 2003.  

20. Quo Vadis (Islam) Indonesia?. Diterbitkan pertama oleh Media Wacana 

Surabaya tahun 2004.  

21. Tinjauan Historis Konflik Yahudi-Kristen-Islam. Diterbitkan pertama oleh 

Gema Insani Press, Jakarta, tahun 2004.   

22. Hermeneutika & Tafsir Al-Qur’an. Diterbitkan oleh Gema Insani Press, 

Jakarta, tahun 2006.  

23. Tantangan Sekularisasi dan Liberalisasi di Dunia Islam. Buku ini 

merupakan kumpulan artikel dari Adian Husaini bersama Hamid Fahmy 

Zarksy dan Adnin Armas.  

24. Filsafat Ilmu (editor). Diterbitkan oleh Gema Insani Press Tahun 2013. 
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2.3 Pengaruh Pemikiran Adian Husaini Sebagai Ilmuan Kontemporer 

Sebagai seorang tokoh yang aktif dan produktif, ide dan gagasan Adian baik 

melalui tulisan-tulisannya maupun berbentuk ungkapan lisan, memberikan banyak 

sumbangsih pengetahuan terutama bagi mereka yang berada di bangku akademik 

secara khusus atau mereka yang menaruh perhatian besar pada aktivitas 

membaca—lebih lagi yang berkaitan dengan isu-isu westernisasi, liberalisme, dan 

sekulerisme. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Adian 

merupakan satu di antara sederetan tokoh Muslim kontemporer yang memberikan 

perhatian besar pada ketiga wacana dimaksud. 

Di samping menyampaikan buah pemikirannya melalui tulisan, Adian juga 

mengisi (baca; menjadi pembicara) kegiatan-kegiatan ilmiah di berbagai 

pertemuan, baik bersifat formal maupun informal.
9
 Mulai dari mengisi orasi 

ilmiah, seminar, pengajian atau melalui ruang gagasan yang disediakan secara 

khusus untuknya, dikenal sebagai CAP (Catatan Akhir Pekan) Adian Husaini. 

Kenyataan ini semakin memperkuat argumentasi bahwa Adian merupakan 

intelektual Muslim yang dikenal luas di berbagai lapisan masyarakat. Orang bisa 

mengenalnya melalui tulisan, pertemuan langsung atau sekedar berkomunikasi di 

media sosial seperti Facebook dan Twitter.
10

 Mengenai kedua hal terakhir, Adian 

juga seringkali menyampaikan ide dan kritikannya atas realitas yang sedang dan 

telah terjadi dalam berbagai sudut pandang. 

Ketika seseorang telah mengenal Adian, melalui ragam bentuk komunikasi 

sebagaimana tersebut di atas, sedikit banyak mereka akan mengenal dan 

mengetahui ide serta gagasan juga kritikan yang dilontarkannya. Lebih jauh, tidak 

sedikit pula dari mereka yang tertarik kepada Adian menjadikannya sebagai salah 

seorang idola dalam kaitannya dengan pemikir Muslim produktif di masa 

sekarang. Pendek kata, baik langsung atau tidak, mereka yang menjadi partisipan 

Adian akan menyebarluaskan pemikiran dan gagasan yang dibawa olehnya. Selain 

ruang pengenalan yang telah dikemukakan dan yang telah disinggung di depan, 

                                                           
9
Apa yang menjadi dasar untuk menyatakan Adian sebagai salah seorang “tokoh nasionalis 

bangsa” misalnya ketika ia bersanding dengan sejumlah tokoh-tokoh nasionalis lainnya seperti 

Amien Rais, Busyro Muqoddas, Hatta Radjasa, Salahuddin Wahid dan sejumlah tokoh lainnya 

dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Program Ramadhan (P3R) ITB 

Bandung pada 17 Juni 2015. Lihat pada www.itb.ac.id. Internet; diakses pada tanggal 24 Oktober 

2016.      
10

Akun Facebook Adian adalah “Adian Husaini” atau id-id.facebook.com/Adian-Husaini-21, 

sementara untuk akun Twitternya yakni @husainiadian.  

http://www.itb.ac.id/


19 
 

aktivitas keorganisasian Adian turut menjadi jalan bagi transformasi pengetahuan 

yang lahir sebagai pijar-pijar pemikirannya.  

Misalnya saja ketika ia menjadi salah satu anggota dari organisasi 

kemasyarakatan Islam DDII—terlebih ketika menjabat sebagai ketua pada periode 

2005-2010—pemikiran-pemikirannya pun jelas akan mempengaruhi dinamika 

perjalanan organisasi yang dipimpinnya. Apa yang menjadi visi dan misinya 

selama lima tahun itu, tentu memberikan sumbangsih yang tidak sedikit bagi 

DDII—terlebih ketika wacana yang diusung organisasi ini dapat menembus ruang 

keberagamaan masyarakat bersangkutan. Aktivitas jurnalisme yang pernah ia 

jalani pun tentunya memberikan kontribusi bagi “rintisan jalan” untuk bertemu 

dan dekat dengan sejumlah tokoh terpandang bangsa ini. 

Lebih jauh, Adian yang merupakan seorang jurnalis, terlihat senantiasa 

bersikap informan, kendati ia tak lagi se-aktif dulu. Namun begitu, adalah menarik 

kiranya jika membaca Adian melalui ungkapan “a journalist never dies”. Oleh 

karenanya, sebuah kenyataan yang dapat dimaklumi jika jiwa seorang “penyampai 

berita” masih bersemayam kuat di dirinya. Tidak sebatas itu, lazimnya seorang 

jurnalis yang tak pernah bisa melepaskan ideologi yang diyakini, hal yang 

demikian itu nyatanya juga terjadi pada diri Adian. Hal terakhir misalnya 

tergambar secara eksplisit dalam ungkapannya berikut. 

 

“Sejak aktif sebagai wartawan pada tahun 1990-an, saya tidak 

percaya bahwa wartawan itu netral secara ideologis. Setiap 

wartawan membuat berita atas dasar visi, misi dan peluang yang 

diberikan kepadanya. Saya seorang muslim. Saya bukan seorang 

sekular. Saya harus konsisten dengan janji keislaman saya, 

termasuk ketika terjun dalam dunia jurnalistik.”
11

 

 

Jika diperhatikan ungkapan Adian di atas, telah jelas bahwa di samping 

menyiarkan berita, apa yang disampaikannya melalui berita pun tak jarang 

memuat maksud yang hendak disampaikannya kepada khalayak ramai. Dari sini, 

setidaknya dapat diketahui bahwa ide dan gagasannya telah menjadi konsumsi 

publik. Oleh karenanya, Adian merupakan seorang tokoh yang memiliki pengaruh 

besar dalam membentuk paradigma, termasuk melalui jalur jurnalistik. Itulah 

                                                           
11

Adian Husaini, “Catatan Seorang „Wartawan‟”, dalam Muslimlah daripada Liberal, cet. ke-

1 (Jakarta: Sinergi Publishing, 2010),  ix-x.  
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Adian. Seorang intelektual muslim agamis kontemporer yang turut berkontribusi 

bagi dinamika intelektual di negeri ini. Setiap bait kata yang tercermin melalui 

tintanya, tak jarang membuka mata untuk cita-cita sekalangan generasi muda. Ide 

dan gagasan yang tak jarang menyentakkan kesadaran, wacana dan kritik yang 

seringkali menggelitik atau bahkan mengusik pemikiran yang sebelumnya tak 

terpikir untuk hal-hal yang ia nyatakan.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


