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PENDAHULUAN

Di	 antara	 ahli	 ilmu	 pengetahuan	 banyak	 orang	 yang	 setia	
kepada	agamanya,	dan	di	kalangan	kaum	banyak	sekali	yang	tidak	
merasa	 asing	 pada	 dunia	 ilmu	 pengetahuan	 	 Akan	 tetapi	 tidak	
sedikit	 pula	 ahli	 ilmu	 pengetahuan	 yang	 tak	 acuh	 pada	 agama	
bahkan	memusuhinya,	dan	banyak	 alim	ulama	 takut	pada	 ilmu	
pengetahuan	yang	terang-terangan	mencelanya	serta	memusuhi	
nya.	Karena	itu	timbul	anggapan	pada	sebagian	orang	seakan	ada	
perang	dingin	atau	pertentangan	antara	agama	dengan	ilmu	pe-
ngetahuan	dan	sebagian	lagi	bertanya-tanya,	bagaimana	sebenar	
nya	duduk	perkaranya

Masalah	 hubungan	 agama	 ilmu	 pengetahuan	 terlalu	 luas	
untuk	 dibicarakan	 dalam	 sebuah	 risalah,	 tetapi	 terlalu	 penting	
untuk	didiamkan.	Oleh	karena	 itu,	 karangan	 ini	ditulis	dengan	
tujuan	memeriksa	benar-tidaknya	anggapan	tentang	adanya	per-
tentangan	 dan	 permusuhan	 itu.	 Untuk	 maksud	 itu	 kami	 batasi	
pembicaraan	masalah	ini	pada	agama	Islam,	dan	pada	beberapa	
segi	yang	pokok	saja	dengan	mengemukakan	apa	yang	tersimpul	
di	 dalamnya,	 serta	 sekalian	 konsekuensinya	 yang	 teoretik	 dan	
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vi Islam & Ilmu Pengetahuan

praktis.	Kesemuanya	 	ditinjau	dari	 sumber	 Islam,	 yakni	Qur’an	
Suci	dan	tafsir	yang	diberikan	oleh	Nabi	Suci	Muhammad	atau	
Hadits,	dan	tidak	dari	sudut	ajaran	para	penganut	nya,	karena	di	
kalangan	mereka	ada	faham	yang	sekali-kali	tak	dapat	dipertang-
gung-jawabkan	 kepada	 Qur’an	 Suci.	 Penjelasan	 tentang	 ajaran	
Qur’an	Suci	justru	terdapat	dalam	Kitab	itu	sendiri

“Kemudian	atas	Kami	menerangkan	itu”	(75:19)

“Dan	 Kami	 terangkan	 tiap-tiap	 sesuatu	 dengan	 jelasnya”	
(17:12)

“Bulan	Ramadhan	ialah	yang	diwahyukan	di	dalam	Al-Qur’an,	
suatu	pimpinan	bagi	umat	manusia	dan	bukti-bukti	yang	 jelas	
dari	pimpinan	itu	dan	yang	memisah	kan	mana	yang	benar	dan	
mana	yang	palsu”	(2:185)

Adapun	 yang	 kami	 maksud	 dengan	 “Agama”	 ialah	 ilmu	
(2:120)	atau	ideologi	dan	rencana	atau	sistem	hidup	yang	dida-
sarkan	atas	ideologi	itu	(2:	1-2)	.

Dalam	Islam,	ideologi	ialah	sistem	hubungan	(relations)	an-
tara	 ide	yang	terbit	atau	terpancar	dengan	lengkapnya	dari	satu	
ide	asasi,	yaitu	“keesaan	Ilahi”	(Ahadiyah	atau	Wahdaniyah),	dan	
ini	merupakan	satu	kesatuan	yang	selaras.		Tentang	sistem	hidup	
Islam	dikatakan	dalam	Qur’an	Suci,	bahwa	sistem	itu	sesuai	de-
ngan	 tempat	 kedudukan	 manusia	 di	 semesta	 alam.	 Oleh	 sebab	
itu	 sudah	 sewajarnya	 manusia	 harus	 melaksanakan	 peranannya	
dalam	evolusi	kreatif	yang	dilancarkan	oleh	Allah �a���l �Ala�in �a���l �Ala�in	
(1:1),	 sebagaimana	halnya	dijalankan	oleh	 seluruh	 ciptaan	Nya.	
Kesemuanya	dibentangkan	panjang	lebar	dalam	Qur’an	Suci	dan	
ditafsirkan	oleh	Nabi	Suci	Muhammad	saw	dengan	ucapan	dan	
perbuatan	(Sunnah).

Karena	Qur’an	Suci	 itu	 sumber	utama	agama	 Islam,	maka	
kami	perlu	 	menarik	perhatian	para	pembaca	yang	 tak	dimiliki	
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viiPendahuluan

Kitab	 Suci	 mana	 pun,	 yakni	 Qur’an	 itu	 mengandung	 Ipsissi�a 
Ver�a Na�i S�ci M�ha��ad.	Artinya,	kata-kata	dalam	Qur’an	itu	
satu-satunya	Kitab	Suci	yang	isi	dan	bahasanya	sejak	saat	diwa-
hyukan		Allah kepada Nabi Suci Muhammad, dan didiktekan be-Allah kepada Nabi Suci Muhammad, dan didiktekan be-	kepada	Nabi	Suci	Muhammad,	dan	didiktekan	be-
liau	kepada	para	penulis	tertentu	lebih	kurang	15	abad	yang	lalu,	
tetap	pada	keadaan	suci	murni	dan	lengkap.	Sepatah	kata	pun	ti-
dak	ada	yang	diubah,	ditambah	atau	dibuang.	Inilah	syarat	mutlak	
yang	sekurang-kurangnya	harus	dipenuhi	oleh	setiap	Kitab	Suci	
yang	 menamakan	 dirinya	 Kalamullah	 atau	 “Sabda	 Allah” danAllah” dan”	 dan	
hendak	memimpin	manusia	dalam	usahanya	mencapai	kemajuan,	
kesejahteraan	serta	kebahagiaan	sejati,	yakni	kesejahteraan	batin	
sesuai	dengan	Amanat	Ilahi.		Seperti	dikatakan	Prof.	Nicholson:	

“	…	sehingga	kita	dapati	di	sini	(yakni	dalam	Qur’an	Suci	–	pen.)	
bahan-bahan	yang	seharusnya	dipercaya	tak	ada	bandingannya	dan	
tak	dapat	dibantah	bagi	pengusutan	asal	dan	perkembangan	Islam	
pada	masa	mudanya	–	bahan	bahan	 	yang	terdapat	dalam	agama	
Buddha	atau	agama	Kristen	atau	agama	kuno	lainnya.”1

Begitu	pula	pandangan	Sir	William	Muir,	sebagai	kesimpul-
an	mengutip	pendapat	Von	Hammer:	

“Bahwa	kami	pandang	Qur’an	 itu	sebagai	benar-benar	perkataan	
Mohammad,	 seperti	 para	 pengikut	 Mohammad	 memandangnya	
sebagai	perkataan	Tuhan”2

Qur’an	Suci	menyingkap	pula	sejumlah	besar	kebenaran	il-
miah	pada	waktu	Kitab	itu	diturunkan	tidak	diketahui	dunia.

Istilah	 “ilmu	 pengetahuan	 “	 kami	 gunakan	 dalam	 arti	 kegiatan	
progresif	yang	dilakukan	orang	menurut	suatu		metode	tertentu	de-
ngan	maksud	hendak	mencapai	keterangan	lengkap	tentang	alam	
semesta	dan	melukiskan	lapangan	seluas-luasnya	dengan	kata-kata	
yang	sedikit-dikitnya	(Karl	Person)

�    Literary History of  The Arabs,  Cambridge  University  Press,  �930,  h. 
�43
�   The Life of Mohammad, Endinburg, �9�3, h. xxviii
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ISLAM MEMBAWA BICARA 
AKAL DAN HATI

Yang	pertama	patut	diperhatikan	ialah	ciri	khas	dari	Qur’an	
Suci	berikut	ini.		Kalau	orang	berkata	bahwa	semangat	penelitian	
yang	bebas	itu	pangkal	tenaga	dan	kehidupan	ilmu	pengetahuan,	
maka	Islam	pun	mewajibkan	para	penganutnya	untuk	menggu-
nakan	daya	akal	dalam	menelaah	atau	meneliti	Kitab	Suci	terse-
but	(2:121;	27:92;	dan	kutipan	lainnya).		Qur’an	Suci	membawa	
bicara	 akal	 dan	 hati	 manusia	 serta	 sebagai	 Din�l-Haq,	 Agama	
Kebenaran	 (9:33;	 48:28;	 61:9)	 atau	 Din�l-Qayyi�ah,	 Agama	
yang	Benar	(98:5)	atau	Al-Haq,	Kebenaran	(47	:	2,3)	yang	berasal	
dari	Al-Haqq�l-M��in,	satu-satunya	kebenaran	Yang		nyata,	ya-
itu	Allah Subhanahu wa Ta’ala (24:25; 18:44), “Yang memimpinAllah Subhanahu wa Ta’ala (24:25; 18:44), “Yang memimpin	Subhanahu	wa	Ta’ala	(24:25;	18:44),	“Yang	memimpin	
kepada	Kebenaran”	 (10:35),	 Islam	 tidak	mengetengahkan	 suatu	
kekuasaan	selain	dari	kekuasan	Kebenaran	(23	:	70,71)

Kebenaran	ialah	sesuatu	yang	syahnya	atau	berlakunya	meng-
atas	dari	pendapat,	pandangan,	perasaan,	atau	kemauan	seseorang,	
mengatas	dari	psikologi	subjektif,	dan	tak	bergantung	kepadanya.	
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� Islam & Ilmu Pengetahuan

Jika	yang	dianggap	benar	hanya	berdasarkan	keadaan	psikologi-
subjektif	seseorang,	yakni	yang	berguna	bagi	kepentingannya	sen-
diri,	maka	jelas	kebenaran	itu	menjadi	tak	ada.	Karena	itu	tidak	
mungkin	orang	menetapkan	sesuka	hatinya,	apa	kebenaran	itu.

Kita	 samasekali	 tak	 berdaya	 menghadapi	 kebenaran	 dalam	
hati,	kita	mungkin	yakin	bahwa	kita	dapat	saja	menolak	atau	me-
nyangkalnya,	 akan	 tetapi	 kita	 tidak	 dapat	 mengubahnya.	 Kalau	
kebenaran	 itu	dalam	hati	 kita	 terima,	 tetapi	menyusahkan	 atau	
tak	sedap	dirasakan,	maka	direka-rekalah	suatu	kebenaran	yang	
lebih	berguna	demi	tercapainya	hasrat	dan	tujuan	kita.		Akan	te-
tapi,	kita	telah	berlaku	tak	adil	terhadap	diri	sendiri	(2:57;	4	:	135,	
32;	39:32),	sehingga	perbuatan	seperti	itu	mempunyai	kecende-
rungan	merongrong	atau	melemahkan	jiwa	secara	diam-diam	dan	
tanpa	kita	sadari.

“Maka	apabila	tanda-tanda	Kami	yang	jelas	itu	datang	kepada	
mereka,	mereka	berkata:	 Ini	 sihir	yang	 jelas.	Dan	mereka	me-
nyangkalnya	dengan	 tidak	adil	 serta	 sombong,	 sedangkan	 jiwa	
mereka	 yakin	 (akan	 kebenaran	 tanda	 itu).	 Maka	 lihatlah	 apa	
kesudahan	orang	yang	mendatangkan	bencana	itu”	(27	:	13,14)

“Dan	jika	kebenaran	itu	menurut	hawa	nafsu	mereka,	maka	la-
ngit	dan	bumi	serta	segala	sesuatu	yang	ada	padanya	akan	rusak	
binasa”	(23:71)

Dari	sini	jelas,	bahwa	Kebenaran	itu	tidak	bergantung	kepada	
keadaan	batin	kita.	Mengakui	syahnya	suatu	Kebenaran	mungkin	
menjadi	 sulit,	 sehingga	kita	memerlukan	pergulatan	batin	 yang	
hebat	melawan	hawa	nafsu	dan	keinginan	kita.	Sebaliknya,	meng-
hindari	kekuasaan	Kebenaran,	maka	kita	akan	memaksa	membu-
juk	diri	kita	agar	 sekali-kali	diperbolehkan	untuk	memperlaku-
kan	sesuka	hati	kita.	Atau	seakan-akan	menjunjung	tinggi	secara	
menyolok	 mata	 dan	 disertai	 keributan	 yang	 tak	 ada	 gunanya,	
tetapi	kekuasaan	Kebenaran	itu	tetap	tak	dapat	diganggu-gugat	
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�Islam Membawa Bicara Akal & Hati

dan	dilanggar	nya.	Dengan	cara	demikian,	maka	kita	 tidak	 lagi	
mengabdi	kepada	Kebenaran,	tetapi	memperkuda	Kebenaran.	

Manusia	 tak	 mungkin	 melakukan	 pelanggaran	 Kebenaran	
tanpa	memperlakukan	jiwanya	tak	adil	(17:	13-15;	65:1;	69	:	25-
32),	dan	tanpa	menghukum	dirinya	sendiri	(32:	9,10).	Kegagalan	
manusia	dalam	menunaikan	kewajibannya	berlaku	jujur	dan	adil	
terhadap	 dirinya	 sendiri,	 akan	 selalu	 merupakan	 pangkal	 dari	
hampir	 semua	 kekacauan	 dan	 kerusuhan	 emosional	 dan	 men-
talnya.	Dia	tak	dapat	menyembunyikan	atau	melarikan	diri	dari	
akibat	perlakuan	terhadap	dirinya.

“Dan	Kami	lekatkan	perbuatan	tiap-tiap	manusia	pada	tengkuk-
nya”	(17:13)

“Kemudian	masukan	dia	dalam	sebuah	rantai	yang	panjangnya	
tujuh	puluh	hasta”	(69:32)

Perbuatan	 jahat	 yang	 dilakukan	 orang	 selama	 hidupnya	
–	umumnya	umur	manusia	rata-rata	tujuh	puluh	tahun	–	itulah	
yang	menjadi	rantai	yang	tak	memungkinkan	manusia	mencapai	
kemerdekaan	 rohani.	 	 Sekalipun	 kesalahannya	 tidak	 diketahui	
orang	 atau	 dia	 mampu	 menutupi	 nya	 atau	 memperelok	 (mera-
sionalkannya),	 namun	 struktur	 fitriyah	 jiwanya	 demikian	 rupa,	
sehingga	dalam	batin	selalu	ada	yang	mengusahakan	agar	dia	di-
hukum	tanpa	disadarinya.	Dalam	beberapa		hal	tertentu,	misalnya	
jika	padanya	 timbul	penyesalan	yang	mendalam	 terhadap	 suatu	
perbuatan	yang	telah	dilakukannya	(2:167),	atau	jika	dia	sedang	
merana	(14:17),	atau	pula	jika	dia	mengikuti	hawa	nafsunya	se-
hingga	akhirnya	ada	dalam	cengkraman	kejahatan	(2:81),	maka	
perbuatannya	itu	dapat	menimbulkan	pengaruh	negatif	pada	di-
rinya	yang	sama	sekali	tak	dapat	disadari	dan	dikuasainya.	Hal	ini	
disebabkan	proses	itu	berlangsung	dalam	akhfa	atau	tak	mungkin	
lagi	ditangkap	indra	kita	(20:7;	26:91),		yang	akhirnya	mengaki-
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bat	kan	bermacam	penyakit	 rohani.	Dalam	Qur’an	Suci	hal	 itu	
dilukiskan	 sebagai	 api	 	 menyala	 (2:81)	 yang	 timbul	 dari	 dalam	
hati	 (104:	 6-7),	 atau	 sebagai	 rana	 (karat)	 pada	 hatinya	 sehing-
ga	 tak	dapat	mencapai	kesadaran	akan	Allah (83: 14-15). RasaAllah (83: 14-15). Rasa	 (83:	14-15).	Rasa	
khawatir	 atau	 takut	 yang	 tak	 menentu,	 gelisah,	 kurang	 percaya	
diri,	suka	sakit-sakitan,	malas	dan	sebagai	nya,	semuanya	itu	me-
nunjukkan	jiwa	berkarat.		Jalan	untuk	mengatasinya	ialah	Taubah,	
yakni	kembali	taat	kepada	Allah, kembali mentaati pimpinan NyaAllah, kembali mentaati pimpinan Nya,	kembali	mentaati	pimpinan	Nya	
(2:38,	62,	262,	274,	277;	6:48;	7:35;	10:62)	yang	mengandung	arti	
perubahan	batin	yang	radikal.

“Sesungguhnya	 Allah tidak mengubah keadaan suatu bangsa,Allah tidak mengubah keadaan suatu bangsa,	 tidak	 mengubah	 keadaan	 suatu	 bangsa,	
hingga	mereka	mengubah	keadaan	batin	mereka”	(13:11;	8:53)

Selanjutnya	ciri	Kebenaran	dibandingkan	ciri	kepalsuan	se-
bagai	berikut:

“Dia	menurunkan	air	dari	awan	dari	aliran-aliran	air	mengalir	
menurut	 ukurannya	 dan	 banjir	 membawa	 buih	 menggelem-
bung-gelembung.	Dan	dari	yang	mereka	lebur	dalam	api	guna	
membuat	perhiasan-per	hiasan	atau	alat-alat,		timbul	buih-buih	
seperti	itu.	Demikianlah	Allah membandingkan kebenaran de-Allah membandingkan kebenaran de-	membandingkan	kebenaran	de-
ngan	kepalsuan,	maka	tentang	buih	itu	berlalu	sebagai	sesuatu	
yang	tak	ada	harganya;	dan	tentang	yang	bermanfaat	bagi	ma-
nusia,	 itu	 tinggal	 di	 bumi.	 Demikianlah	 Allah mengutarakanAllah mengutarakan	 mengutarakan	
perumpamaan”	(13:17)

Arus	 kebenaran	 yang	 sangat	 deras	 akan	 membawa	 hanyut	
dan	menyapu	bersih	segala	bentuk	kepalsuan	yang	tak	mungkin	
dapat	 tahan	 menghadapinya.	 	 Sedangkan	 yang	 berfaedah	 bagi	
manusia	 akhirnya	akan	umum	berlaku,	 seperti	hal	nya	air	 yang	
diturunkan	Allah dari langit dan dihidupkan Nya bumi denganAllah dari langit dan dihidupkan Nya bumi dengan	dari	 langit	dan	dihidupkan	Nya	bumi	dengan	
itu	sesudah	matinya	(2:	164;	30:19,	24,	57:17,	dan	sebagainya)

“Kebenaran	telah	datang	dan	lenyaplah	kepalsuan.	Sesungguh-
nya	 kepalsuan	 itu	 pasti	 lenyap.	 Dan	 Kami	 wahyukan	 Qur’an	

www.aaiil
.org



�Islam Membawa Bicara Akal & Hati

obat	(bagi	penyakit	rohani)	dan	suatu	rahmat	bagi	orang	yang	
beriman”	…	(17:	81,	82;	19:57)

Berdasarkan	uraian	di	atas	itu	dapatlah	disimpulkan	bahwa	
yang	disebut	Din�l-Haq	atau	“Agama	Kebenaran”	ialah	Pimpinan	
(2:2,	120,	185)	yang	lengkap	(17:89;	10:37)	dan	sempurna	(5:3;	
18:1)	dari	Rabb	semesta	alam	(10:37),	bagi	kesejahteraan	moril	
dan	spiritual	manusia	(16:89;	39:27).	Bilamana	petunjuknya	yang	
benar	(18:2)	ditaati	sepenuh	hati	dengan	perbuatan	(22:77;	2:148;	
5:48;	18:46)	pasti	menghasilkan	apa	yang	dituju	keluhuran	moral	
dan	spiritual	dan	terciptanya	sesuatu	yang	baru,	yang	merupakan	
dasar	bagi	perkembangan	pada	 tingkat	yang	 lebih	 tinggi	dalam	
alam	akhirat	(14:48;	39:20)	sehingga	antara	rencana,	pelaksanaan,	
dan	tujuan	ada	kesesuaian.	 	Ajaran	agama	disebut	benar	karena	
sekalian	orang	menyetujui	sistem	hidupnya,	dan	diyakini	akan	ke-
benarannya	jika	dia	kuat	berpegang	padanya	dalam	praktik.		Tiada	
ajaran	disebut	benar	kalau	ajaran	itu	tidak	mempunyai	kekuatan	
imperative,	dan	tak	dapat	memaksa	orang	yang	memahami	untuk	
menerimanya	atau	menyetujuinya	dengan	segenap	hati,	dan	me-
nyampaikan	kepada	orang	lain	(13:31;	59:21)

Tak	putusnya	Qur’an	Suci	mengemukakan	ajarannya	sebagai	
sesuatu	yang	patut	dipertimbangkan		dengan	bebas	oleh	akal	dan	
hati	nurani	manusia.	Yang	dimaksud	dengan	hati	itu	ialah	bagian	
yang	murni	atau	yang	terbaik	dari	sesuatu�,	jadi	dalam	hal	ini	ialah	
daya	inti	rohani	manusia

“Tiadakah	mereka	itu	yada��ar�	(memikirkan)	apa	yang	dikata-
kan	kepada	mereka	dalam	Qur’an	?	(23:68)

“(Ini)	sebuah	Kitab	yang	telah	Kami	wahyukan	kepada	engkau	
penuh	 kebaikan	 supaya	 mereka	 yada��ar�	 ayat-ayatnya….”	
(38:29)	

�)   Kamus Al-Muhit, Tajul-Arus

www.aaiil
.org



� Islam & Ilmu Pengetahuan

Menurut	kamus	Tajul-Arus	dan	kamus	Al-Muhit,	kata	kerja	
yada��ar�	berarti	berulang	kali		mempelajari,	meneliti,	menyela-
mi,	merenungkan,	dan	berusaha	memahami	hingga	mengetahui	
(Misbah)

“Tidakkah	 mereka	 itu	 Yatada��ar�nal-Qur’an?	 Dan	 jika	 seki-
ranya	 (Kitab)	 itu	 dari	 siapa	 pun	 selain	 Allah, niscayalah akanAllah, niscayalah akan,	 niscayalah	 akan	
mereka	dapati	didalamnya	banyak	pertentangan	“	(4:82)

“Tidakkah	 mereka	 itu	 Yatada��ar�nal-Qur’an?	 Atau	 adakah	
pada	hati	mereka	kunci-kuncinya?”	(47:24)

Kata	kerja	yatada��ar�	dalam	kedua	ayat	itu	menurut	Tafsir	
Baidawi	berarti	memikirkan	isi	makna	Al	Qur’an	dan	berusaha	
memperoleh	pengetahuan	yang	jelas	tentang	yang	ada	di	dalam-
nya.	 Atau	 menurut	 kamus	Tajul-Arus	 berarti	 berusaha	 mema-
haminya.

“Sesungguhnya	 telah	 Kami	 wahyukan	 Qur’an	 dalam	 bahasa	
Arab	agar	kamu	sekalian	Ta’qil�n	(memahaminya)”	(12:2)

“Dan	mereka	berkata:	Jika	sekiranya	kita	dahulu	mendengarkan	
atau	berfikir,	tidaklah	kita	ada	di	antara	penghuni	Api	yang	me-
nyala”	(67:10)

“Dan	tiada	sama	orang	yang	buta	dengan	orang	yang	melihat”	
(35:19)

Sebab	sesungguhnya	bukanlah	mata	mereka	yang	buta	melain-
kan	yang	buta	ialah	hati	mereka	yang	ada	dalam	dada	mereka”	
(22:46)

Akibatnya
“Dan	 siapa	pun	buta	dalam	kehidupan	 (kehidupan	dunia)	 ini,	
dia	akan	buta	pula	dalam	Akhirat	dan	lebih	jauh	menyimpang	
dari	jalan”	(17:72)

Orang	yang	tidak	memenuhi	kewajiban	intelektualnya	dicela	
dengan	keras:
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“…	 Mereka	 mempunyai	 hati,	 yang	 dengan	 itu	 mereka	 tidak	
mengerti,	dan	mereka	mempunyai	mata,	yang	dengan	itu	mere-
ka	tidak	melihat,	dan	mereka	mempunyai	telinga,	yang	dengan	
itu	mereka	tidak	mendengar.	Mereka	itu	bagaikan	ternak;	tidak,	
mereka	lebih	sesat.	Orang-orang	itu	orang-orang	yang	lengah.”	
(7:179)

“Sesungguhnya	 yang	paling	keji	 di	 antara	 binatang	pada	pan-
dangan	 Allah ialah orang-orang yang tuli, bisu, tidak pandaiAllah ialah orang-orang yang tuli, bisu, tidak pandai	 ialah	 orang-orang	 yang	 tuli,	 bisu,	 tidak	 pandai	
memahami	dengan	akal	mereka.”	(8:22)

“Atau	 adakah	 engkau	 mengira,	 bahwa	 kebanyakan	 mereka	 itu	
mendengar	atau	mengerti	?	Mereka	itu	bagaikan	binatang	ter-
nak;	 tidak,	 bahkan	 mereka	 lebih	 jauh	 menyimpang	 dari	 jalan”	
(25:44)

“…Engkau	mengira	bahwa	mereka	bersatu,	tetapi	hati	mereka	
belah.	Hal	itu	disebabkan	mereka	kaum	yang	tidak	pandai	me-
mahami	dengan	akal	mereka.	Sama	seperti	orang-orang	sebelum	
mereka:	mereka	merasa	kan	akibat	buruk	dari	tingkah-laku	me-
reka	dan	bagi	mereka	ada	siksaan	yang	pedih”	(59:14,15)

“Ibarat	 orang-orang	 yang	 dibebani	 Kitab	 Taurat	 (Kitab	 yang	
diturunkan	kepada	Nabi	Musa	a.s.,	atau	Pentateuch),	kemudian		
mereka	tidak	menjalankannya,	mereka		ibarat	keledai	memikul	
kitab”	(62-5)

“Katakanlah:	 Percayalah	 kamu	 sekalian	 kepadanya	 (Kepada	
Qur’an)	atau	tidak	percaya…”	(17:107)

“Sesungguhnya	 telah	 Kami	 tunjukkan	 kepada	 jalan;	 dia	 boleh	
berterima	 kasih	 (boleh	 menempuhnya)	 atau	 tidak	 berterima	
kasih	(tidak	menempuhnya)”	(76:3)

“Bagi	kamu	agama	kamu	dan	bagiku	agamaku”	(109:6)

Nyatalah	 bahwa	 Allah sendiri tidak mencam puri urusanAllah sendiri tidak mencam puri urusan	 sendiri	 tidak	 mencam	 puri	 urusan	
manusia	memilih	agama	yang	disukainya	(Lihat	10:99	di	atas	ini	
dan	6:150;	11:118;	32:13).	Yang	ditanggung	oleh	Nya	ialah	me-
nunjuk	kan	jalan	benar:	“Sesungguhnya	atas	Kami	menunjukkan	
jalan”	(92:12).	Tinggal	tergantung	pada	manusia	memilih	dengan	
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bebas	agama	mana	yang	hendak	dianutnya,	“Tiap	jiwa	bertang-
gung-jawab	atas	perbuatannya”	(52:21;	74:38)

Islam	tidak	mengetengahkan	suatu	kekuasaan	selain	kekua-
saan	kebenaran.	Hal	ini	nyata	dari	sabda	Ilahi	berikut	ini:

“Dan	 tiadalah	mereka	dapat	mengemukakan	 suatu	pertanyaan	
(suatu	kebenaran)	kepada	engkau,	melainkan	telah	Kami	sam-
paikan	kepada	engkau	Kebenaran	dan	Penjelasan	 sebaik-baik-
nya”	(25:33)

Dengan	 kata	 lain,	 jawaban	 atas	 pertanyaan	 atau	 keberatan	
yang	mereka	kemukakan	tentang	ajaran	Qur’an	Suci	bukan	saja	
benar,	tetapi	Kebenaran	itu	pun	dibuktikan	dengan	alasan-alasan	
yang	 sedemikian	 jelasnya,	 sehingga	 tak	 mungkin	 ada	 dua	 per-
nyataan	berlainan	yang	sama-sama	benar.	Kalau	yang	satu	benar,	
maka	yang	lain	mesti	salah.

Berdasarkan	sabda-sabda	Ilahi	ini,	maka	kepada	setiap	orang	
yang	kita	sampaikan	Amanah	Nya,	maka	kita	berkata:	“Itulah	ke-
yakinan	kami,	dan	kami	yakin	sepenuhnya	akan	Kebenaran	dari	
Allah dan kehendakNya. Saudara boleh menguji secara kritis dan	dan	kehendakNya.	Saudara	boleh	menguji	secara	kritis	dan	
boleh	menerima	atau	menolaknya	dengan	bebas.	Kami	tak	dapat	
memaksa	saudara	menerima	sesuatu	selain	dari	yang	benar	menu-
rut	pertimbangan	akal	dan	hati	nurani	saudara	sendiri”.		Hal	ini	
sesuai	dengan	asas	penyiaran	agama,	yakni	tukar	fikiran	dengan	
bebas	dan	ramah-tamah	seperti	diajarkan	oleh	Qur’an	Suci:

“Undanglah	ke	jalan	Rabb	engkau	dengan	kebijaksanaan	(hik-
mah)	dan	peringatan	(nasehat)	yang	baik	dan	bandingkanlah	de-
ngan	mereka	bukti-bukti	dengan	jalan	lebih	baik,		supaya	nyata	
bukti	mana	yang	lebih	kuat.	Sesungguhnya	Rabb	engkau	lebih	
mengetahui	siapa	yang	tersesat	dari	jalan	Nya	dan	Dia	lebih	me-
nge	tahui	apa	yang	berjalan	pada	jalan	yang	benar”	(6:125)

“Dan	janganlah	membandingkan	bukti-bukti	supaya	nyata	bukti	
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mana	yang	lebih	kuat	dengan	Ahl�l-Kita�	(para	pemeluk	agama	
yang	diwahyukan)	kecuali	dengan	yang	terbaik	.	…”	(29:46)

Allah sama sekali tidak membenarkan orang Islam mencam-	sama	sekali	tidak	membenarkan	orang	Islam	mencam-
puri	agama	orang	lain,	kecuali	mengundang	mereka	dengan	jalan	
bertukar	fikiran	secara	ramah-tamah	dengan	maksud	mencari	Ke-
benaran	yang	tak	dibantah	lagi.		Karena	itu,	walaupun	pemujaan	
berhala	oleh	Qur’an	Suci	dicela	 sekeras-kerasnya,	namun	men-
cerca	para	penyembahnya	dilarang	sebab	“bila	mereka	melampaui	
batas,	 mereka	 bisa	 mencerca	 Allah karena ketidak-tahuannya”Allah karena ketidak-tahuannya”	 karena	 ketidak-tahuannya”	
(6:109)

Sebagaimana	kebaikan	yang	dilakukan	orang	karena	dipaksa	
bukanlah	kebaikan	namanya,	begitu	pula	keyakinan	yang	dipak-
sakan	dengan	cara	bagaimana	pun.	Kebaikan	yang	dikerjakan	atas	
anjuran	dan	bukan	dorongan	hati	sendiri,	keyakinan	yang	tidak	
terbit	dari	hati	yang	tulus	ikhlas,	maka	itu	bukan	kebaikan	atau	
keyakinan	manusia,	tetapi	kebaikan	dan	keyakinan	binatang	yang	
hidup	bergerombol.		Oleh	karena	itu,	dalam	mengusahakan	agar	
orang	 lain	 memahami	 Kebenaran	 Qur’an	 Suci	 sekali-kali	 tidak	
membenarkan	penganutnya	berbuat	menurut	aksioma	yang	telah	
masyhur	selama	ini.	“The way to a �an’s heart is thro�gh his sto�-
ach”	 ( Jalan	ke	hati	manusia	 itu	melalui	perutnya),	dan	“The end 
j�stifies the �eans”,	atau	“Het doel deiligt de �iddelen”	(Niat	yang	
baik	menghalalkan	perbuatan	haram).		Demikianlah,	asal	tercapai	
maksudnya	maka	apa	pun	boleh	dilakukan.	

Cara	 yang	 meragukan	 dan	 mencurigakan	 seperti	 itu,	 bu-
kannya	dengan	meyakinkan	orang	akan	kebenaran	asas-asas	dari	
agama	yang	hidup,	tetapi	justru	menunjukkan	bahwa	agama	itu	
telah	mati	dan	membutuhkan	cara	lain.	Yang	dibicarakan	bukan-
nya	akal	budi	dan	hati,	melainkan	perut	dan	keinginan	hewani	
lainnya.	 Kebanyakan	 orang	 yang	 serba	 kurang	 dan	 tidak	 teguh	
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imannya,	 sehingga	 mutu	 atau	 taraf	 harga	 dirinya	 pun	 menjadi	
rendah,	maka	cenderung	untuk	mengutamakan	isi	perut,	pakaian,	
tanah,	rumah,	dan	bukan	kebenaran	ajaran	agama.	Di	zaman	pen-
jajahan	Belanda	di	daerah	miskin	atau	pun	pada	masa	lalu,	yakni	
ketika	ekonomi	rakyat	bobrok,	maka	kelemahan	umum	yang	ter-
dapat	pada	kebanyakan	orang	dimanfaat	kan	oleh	kaum	musyrik	
dan	ateis	dalam	melawan	Islam.	Akibatnya,	kebatilan	merajalela	
dan	menjadi	racun	bagi	jiwa	untuk	berkuasa.	Sungguh	agama	itu	
bukan	agama	lagi,	jika	ia	tidak	dapat	mendorong	keyakinan	batin	
seseorang,	 yakni	 yang	 timbul	 dengan	 sendirinya	 dari	 hati	 yang	
yakin	akan	kebenaran.	Karena	itu,	Qur’an	Suci	lebih	menghargai	
kehormatan	hak	yang	dianugerahkan	Allah kepada manusia me-Allah kepada manusia me-	kepada	manusia	me-
nurut	fitriahnya,	yaitu	kemerdekaan	sepenuhnya	untuk	memilih	
sendiri	keyakinan	batin	dari	pada	cara-cara	pemaksaan,	baik	se-
cara	samar	maupun	tidak.	

Selaras	dengan	martabat	manusia	yang	tinggi,	maka	dia	di-
beri	kebebasan	penuh	tanpa	ancaman	atau	umpan	pemikat	nafsu	
dan	 keinginan	 hewani,	 untuk	 memilih	 sendiri	 cara	 hidup	 yang	
sebaik-baiknya.	 Dia	 dipersilahkan	 menentukan	 sendiri	 tujuan	
mana	yang	akan	ditempuh,	asas-asas	mana	yang	akan	memim-
pinnya,	norma-norma	mana	yang	akan	dikenakan,	dan	nilai-nilai	
manakah	 yang	 akan	 dijunjung	 tinggi.	 Asas	 kebebasan	 berfikir	
dan	 kebebasan	 menentukan	Tuhan	 yang	 mana	 hendak	 di	 puja,	
dan	cara	bagaimana	hendak	dilakukannya,	adalah	asas	kebebasan	
Islam	sedemikian	rupa.	Oleh	sebab	itu,	bilamana	gedung-gedung	
tempat	ibadah	agama	lain	(gereja,	kanisah,	kuil,	dan	sebagainya)	
diserang,	 maka	 umat	 Islam	 wajib	 melindungi	 dan	 membelanya	
lebih	 dahulu	 dari	 masjid	 dengan	 mengorbankan	 jiwa	 raganya	
(22:40;	 2:193;	 8:39).	 	 Kewajiban	 menempatkan	 asas	 kemerde-
kaan	 memeluk	 agama	 yang	 dipilih	 sendiri,	 dan	 hormat	 kepada	
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keluhuran	kepribadian	manusia	pada	tingkat	setinggi-tingginya,	
merupakan	 suatu	peristiwa	 yang	 tak	pernah	 terjadi	 sebelumnya	
dalam	sejarah	umat	manusia.	Demikian	pula	jauh	mengatasi	pada	
abad	“Hak-hak	Manusia”	dan	“Piagam	Hak-hak	Manusia”	dari	
Perserikatan	Bangsa	Bangsa	sekarang	ini	pun.

Dua	belas	abad	setelah	Nabi	Suci	Muhammad,	barulah	Ero-
pa	dan	Amerika	mengakui	kemerdekaan	menganut	agama	yang	
dipilihnya	sendiri	sebagai	hak	kodrati	manusia,	yakni	pada	zaman	
liberlisme	pada	abad	ke	18.		Dalam	Qur’an	Suci	toleransi	sekali	
agama	yang	diwahyukan	Allah sebagai berikut:Allah sebagai berikut:	sebagai	berikut:

“Katakanlah:	Kami	beriman	kepada	Allah dan apa yang diwa-Allah dan apa yang diwa-	dan	apa	yang	diwa-
hyukan	kepada	kami	dan	apa	yang	diwahyukan	kepada	Ibrahim	
dan	Ismail	dan	Ishak	dan	Ya’qub	dan	suku-suku	bangsa	dan	apa	
yang	diberikan	kepada	Musa	dan	Isa	dan	para	Nabi	dari	Rabb	
mereka,	kami	tidak	membedakan	seorang	pun	dari	mereka	dan	
kepada	Nya	kami	berserah	diri”	(3:83)

Dalam	“Declaration	of	Rights	of	Virginia”	yang	diterima	pa-
da	12	Juni	1776	kita	baca	pada	pasal	16	“That religion, or the d�ty 
which we owe to o�r Creator, and the �anner of discharging it, can 
�e directed only �e reason and conviction, not �y forcer violence; and 
therefore all �en are eq�ally entitled to the free exercise of religion ac-
cording to the dictates of conscience….” (Agama atau kewajiban yang	(Agama	atau	kewajiban	yang	
harus	 kita	 tunaikan	 terhadap	 Pencipta	 kita	 dan	 cara	 menunai-
kannya,	hanya	dapat	ditertibkan	dengan	nalar	(fikiran	sehat)	dan	
keyakinan,	tidak	dengan	paksaan	atau	kekerasan;	dan	karena	itu	
sekalian	manusia	berhak	atas	menjalankan	agama	dengan	bebas	
menurut	nasehat-nasehat	suara	hati	…)

Dalam	 revolusi	 Perancis	 lahir	 “Declaration	 des	 Droits	 de	
l’homme	et	du	citoyen”	(1789).	Pasal	10	dari	pernyataan	itu	ber-
bunyi:	“N�l ne doil etre inq�ite po�r ses opinions, �e�e religie�ses, 
po�rv� q�e le�r �anifestation ne tro��le pas l ’ordre p��liq�e esta�li 
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par la loi”	 (Tiada	seorang	pun	akan	diganggu	karena	pendapat-
pendapatnya,	sekalipun	mengenai	agama,	asalkan	pernyataannya	
tidak	 mengganggu	 ketertiban	 umum	 yang	 ditetapkan	 oleh	 ho-
kum).

Dari	kutipan-kutipan	itu	nyatalah	kepada	kita	bahwa	penger-
tian	mereka	tentang	toleransi	tidak	meliputi	pembelaan	hak	atas	
kemerdekaan	menganut	agama	yang	dipilih	sendiri	 sejauh	yang	
dikehen	daki	Allah dalam Islam, yakni sampai mengalirkan darahAllah dalam Islam, yakni sampai mengalirkan darah	dalam	Islam,	yakni	sampai	mengalirkan	darah	
dan	mengorbankan	nyawa.	Demikian	pula	halnya	kemerdekaan	
agama	menurut	pasal	18	dari	“Universal	Declaration	of	Human	
Rights”	 yang	 diterima	 oleh	 Perserikatan	 Bangsa	 Bangsa	 dalam	
tahun	1948:	“Everyone has the right to freedo�  of tho�ght conscience 
and religion; this right incl�des freedo� to change his religion or �elief, 
and freedo�, either alone or in co���nity with others and in p��lic 
or private, to �anifest his religion or �elief in teaching, practice and 
o�servance”	 (Tiap	 orang	 berhak	 bebas	 berfikir,	 berangan-angan	
maupun	 beragama;	 hak	 itu	 meliputi	 kebebasan,	 baik	 sendiri-
sendiri	maupun	bersama	dengan	orang	lain	dan	di	muka	umum	
atau	dengan	sendirinya	menyatakan	agama	atau	kepercayaannya	
dalam	perbuatan	mengajarkannya,	praktik,	ibadah,	dan	perbuatan	
menjalankannya).

Selain	itu	dalam	3	:	112-114	dinyatakan	bahwa	sikap	batin	
yang	benar,	ialah	seorang	Muslim	mengakui	adanya	kebaikan	pa-
da	para	pemeluk	agama	lain.

“Kebaikan	apa	pun	yang	mereka	kerjakan	tidak	akan	disangkal.	
Dan	Allah mengetahui orang-orang yang menunaikan kewajib-Allah mengetahui orang-orang yang menunaikan kewajib-	mengetahui	orang-orang	yang	menunaikan	kewajib-
an	mereka”	(3:114)

Ajaran	Qur’an	Suci	ini	mengandung	arti	bahwa	Islam	tidak	
mengizinkan	adanya	gelora	semangat	yang	berlebihan	(fanatisme),	
baik	berupa	hati	yang	tertutup	rapat	dan	tidak	selalu	terbuka	me-
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nerima	sinar	cahaya	baru	dari	mana	pun	datangnya,	maupun	yang	
berbentuk	 kebiasaan	 menurut	 bisikan	 emosi	 atau	 perasaan	 hati	
saja.	Pandangan	sendiri	yang	menganggap	satu-satunya	ilmu	yang	
dalam	dan	benar,	 sedangkan	pandangan	orang	 lain	 selalu	 salah,	
akan	berakibat	“Allah menutup hati dan pendengaran mereka danAllah menutup hati dan pendengaran mereka dan	menutup	hati	dan	pendengaran	mereka	dan	
pada	penglihatan	mereka	ada	tutup	dan	bagi	mereka	ada	siksaan	
pedih”	(2:7;	16:108;	47:16).	Demikian	pula,	kebiasaan	menuruti	
bisikan	 emosi	 sudah	 barang	 tentu	 bukanlah	 pengetahuan	 yang	
baik	melalui	jalan	analisis	secara	objektif	dan	membanding-ban-
ding	pendapat	lainnya,	sehingga	terkesan	berupa	satu	jalan	fikiran	
dirinya	saja	yang	dilontarkan.

Sesuai	 dengan	 asas	 penggunaan	 akal	 dan	 hati	 nurani	 yang	
bebas	merenungkan	ajaran	agama,	maka	yang	dikehendaki	AllahAllah	
Ta’ala	 bukanlah	 taqlid	 buta,	 yakni	 menelan	 apa	 yang	 dikatakan	
orang	lain,	melainkan	Ta’at�n Ma’rifat�n,	ketaatan	yang	dibenar-
kan	 oleh	 akal	 dan	 hokum	 (24:53).	 Dalam	 hubungan	 ini	 Rasu-
lulah	 saw	 memperingat	 kan	 kita:	 “ikhtilati	 ummatil	 rahmatun”,	
perbedaan	 faham	 di	 antara	 umatku	 ialah	 rahmat.�	 Perbedaan	
faham	 itu	pasti	 ada,	 yang	 tidak	 selalu	 ada	 ialah	 sambutan	yang	
memadai	 terhadap	perbedaan	 itu,	 yakni	 sikap	 setuju	orang	 lain	
berbeda	pendapat	dengan	kita.	Sikap	demikian	ini	lazim	disebut	
orang	“toleransi”,	yang	menurut	pengertian	Islam	ada	batas	yang	
tegas	dan	tidak	kabur,	sehingga	menjadi	kabur	dan	akhirnya	sama	
saja	 menjadi	 sikap	 tidak	 peduli	 akan	 kebenaran	 yang	 kita	 jun-
jung	 tinggi	 dan	 kita	 bela.	 Kita	 harus	 pandai	 menghormati	 hak	
orang	lain,	menguji	fakta-fakta	yang	ada	dengan	bebas,	jujur,	dan	
kritis,	 tanpa	mengkhianati	 atau	mengorbankan	Kebenaran	 atau	
memandangnya	tak	penting.	Hal	ini	dapat	dicapai	dengan		me-

2)   Al-Hafiz Jalaludin Sayuti, dalam Jami’us-Saghir
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lakukan	 kewajiban	 intelektual	 berfikir	 dengan	 terang	 dan	 kritis	
yang	dibebankan	Allah di atas bahu kita.Allah di atas bahu kita.	di	atas	bahu	kita.

Acap	kali	kita	dengar	nasihat	orang:	“Jangan	begitu	fanatik	
atau	ta’as��.	Semua	agama	sama	bukan?	Sebab	itu	hendaklah	An-
da	bersikap	toleran	terhadap	agama	lain.”	Nampaknya	nasehat	itu	
masuk	akal	dan	dapat	diterima,	 tetapi	 jika	diperhatikan	dengan	
teliti,	 maka	 kata-kata	 itu	 menjadi	 tidak	 mempunyai	 nilai	 lebih	
dari	bahasa	kacau	atau	 jargon	kosong.	 	Sepatutnya	kita	pahami	
dahulu	arti	kata	“sama”	dan	“toleran”	agar	tidak	terjebak	nasehat	
yang	 samar-samar.	 	 Hal	 ini	 dapat	 membuat	 sikap	 masa	 bodoh	
terhadap	agama	dan	meman	dang	tidak	penting	agamanya	sen-
diri,	bahkan	mungkin	mengkhianatinya	karena	ingin	menyama-
ratakan	semua	agama.

“Toleransi”	 dengan	 singkat	 kami	 beri	 makna	 “sikap	 mem-
bolehkan	orang	lain	berselisih	faham	dengan	kita”.	Secara	aktif,	
bermakna	“menghadapi	keyakinan	orang	 lain	dengan	bijaksana,	
menguasai	 denyut	 hati	 dan	 nafsu	 untuk	 menyerang,	 menaruh	
perhatian	dan	pengertian	 terhadap	 faham	dan	keyakinan	orang	
lain”.	 	 Secara	 pasif,	 bermakna	 “membiarkan	 orang	 menganut	
suatu	keyakinan	atau	berbuat	sesuai	dengan	keyakinan	itu,	tanpa	
ikut	campur	atau	mengganggunya,	dan	bersabar	hati	menghadapi	
yang	dianggap	 tidak	baik	dari	mereka”.	 	Makna	 apa	pun	dibe-
rikan	orang	kepada	pengertian	“toleransi”itu,	di	dalamnya	selalu	
terdapat	dua	unsur	atau	tidak	sama	atau	bertentangan.	Akan	teta-
pi	penasihat	kita	tadi	menganjurkan	supaya	kita	bersikap	toleran	
juga	sekalipun	menurut	dia	agama-agama	lain	sama	dengan	aga-
ma	kita.		Maka	nasehat	itu	dapat	kami	ubah	bentuknya	menjadi	
“Karena	sekalian	agama	sama	atau	karena	agama	–agama	itu	tak	
bertentangan	 satu	 sama	 lain,	 maka	 Anda	 hendaknya	 bersikap	
seolah	 agama	 itu	 saling	bertentangan”.	Nyatalah,	 selain	 tak	da-
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pat	membuktikan	bahwa	“sekalian	agama	sama”,	penasehat	kita	
itu	 tidak	pula	menyadari	bahwa	nasehatnya	mengandung	unsur	
yang	berlawan	satu	sama	lain.		Kalau	sekalian	agama	sama,	maka	
toleransi	terang	tidak	perlu.	Dan	kalau	kita	dinasehati	supaya	ber-
sikap	toleran,	maka	hal	itu	berarti	bahwa	agama	itu	tidak	sama.	
Dan	memang	begitulah	keadaannya.

Setiap	orang	 Islam	yang	 faham	akan	agamanya	 tahu,	bah-
wa	 sekalian	 agama	 itu	 sama	hanyalah	dalam	keadaan	 asli	mur-
niya,	 yakni	 dalam	 keadaan	 ketika	 diwahyukan	 	 Allah langsungAllah langsung	 langsung	
kepada	setiap	nabi,	dan	yang	sama	itu	 ialah	asas-asas	pokoknya	
(29:46;	 42:15).	 Setiap	 Nabi	 mengajarkan	 bahwa	 Allah itu ada,Allah itu ada,	 itu	 ada,	
Maha	Esa	dengan	tidak	bersyarat	atau	tanpa	dibatasi	oleh	tam-
bahan-tambahan,	 ber	 daulat	 sepenuhnya	dan	memiliki	 sekalian	
Sifat	Kesempurnaan	yang	sepenuhnya,	suci	dari	segala	cacat	dan	
kelemahan,	dan	menganugrahkan	Wahyu kepada sekalian padaWahyu kepada sekalian pada	kepada	 sekalian	pada	
sekalian	masa	(10:47;	35:24;	40:78;	4:164).	Selain	dari	Allah, takAllah, tak,	tak	
satu	pun	yang	memiliki	Dhat	sifat-sifat	Nya	dan	dapat	melakukan	
perbuatan	Nya.	Dalam	keadaan	asli	murninya	itu,	sekalian	agama	
sama	 pula	 tujuannya,	 yakni	 mendatangkan	 pertemuan	 dengan	
Allah atau menyebabkan manusia hidup dalam dan dengan Allah	atau	menyebabkan	manusia	hidup	dalam	dan	dengan	AllahAllah	
(32:23;	3:13).	Adakah	dasar-dasar	pokok	itu	sekarang	diajarkan	
oleh	 agama-agama	 lain?	 Bukankah	 Qur’an	 Suci	 mengajarkan	
bahwa	 itu	Maha	Esa	dan	Maha	Kuasa,	kedaulatanNya	mutlak,	
abadi,	tak	dapat	dibagi-bagi,	dan	melingkupi	segala	sesuatu	yang	
diciptakanNya;	sempurna	dalam	Dhat,	Sifat,	dan	perbuatanNya.		
Sedangkan	agama-agama	lain	telah	menambahkan	ajaran-ajaran	
yang	khas	bagi	mereka	masing-masing	(3:63).		Misalnya,	agama	
Kristen	 mengajarkan	Tatslits,	Trinitas,	 atau	Tritunggal,	 keesaan	
tiga	oknum	Tuhan	(4:171),	tuhan	yang	berputra	(19:88-93),	ber-
bapak	(112:3),	dan	beribu	(5:116)
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Adakah	agama	Budha	mengajarkan	bahwa	Allah itu ada, danAllah itu ada, dan	itu	ada,	dan	
kalaupun	ada,	apakah	kedudukan	dan	peranNya	dalam	agama	itu?	
Maka	sudah	barang	tentu	ide,	pandangan,	asas,	norma,	nilai	yang	
terbit	dari	pengertian	pokok	tentang	Allah itu menjadi tak mung-Allah itu menjadi tak mung-	itu	menjadi	tak	mung-
kin	sama.	Apakah	isi	Kitab	Suci	agama-agama	lain	itu	benar-be-
nar	wahyu Ilahi atau Sabda Allah yang disampaikan dalam bahasawahyu Ilahi atau Sabda Allah yang disampaikan dalam bahasa	Ilahi	atau	Sabda	Allah yang disampaikan dalam bahasaAllah yang disampaikan dalam bahasa	yang	disampaikan	dalam	bahasa	
mereka	 masing-masing	 (14:4)	 atau	 kumpulan	 karangan	 orang-
orang	 bukan	 nabi	 ber	 sangkutan,	 kemudian	 diubah,	 ditambah,	
dan	dikurangi	(2:75,	79;	3:77;	4:46;	5:13,	44-47,68)	?	Tidakkah	
Qur’an	Suci	diwahyukan	 justeru	supaya	Nabi	Suci	Muhammad	
menjelaskan	kepada	para	pengikut	Nabi-nabi	terdahulu	apa	yang	
mereka	perselisihkan	(16:64;	5:48)	?	Justru	karena	ada	perbedaan	
itulah		maka	siapa	pun	tidak	boleh	ditindas,	atau	dianiaya	karena	
agamanya,	dan	siapa	pun	bebas	memeluk	agama	yang	disukainya,	
sebab	sekalian	agama	hanya	bagi	Allah (2:193; 8:39) dan :Allah (2:193; 8:39) dan :	(2:193;	8:39)	dan	:

“Dengan	sesungguhnya	orang-orang	yang	beriman	dan	orang-
orang	Yahudi	dan	orang-orang	Sabi’in	dan	orang-orang	Kristen	
dan	 orang-orang	 Majusi	 dan	 orang-orang	 musyrik	 (polyteis)	
sesungguhnya	Allah akan memutuskan antara mereka pada hariAllah akan memutuskan antara mereka pada hari	akan	memutuskan	antara	mereka	pada	hari	
Kiamat.	Sesungguhnya	Allah saksi atas segala sesuatu” (22:17;Allah saksi atas segala sesuatu” (22:17;	saksi	atas	segala	sesuatu”		(22:17;	
2:113)

Di	dunia	ini	manusia	tidak	dihukum	karena	perbedaan	aga-
ma,	 melainkan	 karena	 melakukan	 perbuatan	 jahat	 dan	 melam-
paui	segala	batas.	Perbedaan	agama	akan	diputuskan	pada	Hari	
Kiamat.	Qur’an	Suci	tidak	menyangkal	adanya	orang-orang	baik	
di	 kalangan	 para	 penganut	 agama	 lain	 (5:82;	 3:112-114).	Yang	
berulangkali	dinyatakan	di	dalam	Qur’an	Suci	ialah	bahwa	keten-
traman	batin	yang	sempurna	atau	kepuasan	rohani	yang	mutlak	
(bebas	dari	 segala	batasan	atau	belenggu	mental)	 yang	ditandai	
oleh	keadaan	merdeka	dari	“rasa	 takut	dan	duka	cita”	 itu	 (2:38,	
62,	274)	hanya	dapat	dicapai	dalam	Islam.	Karena	hanya	Islam-
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lah	agama	penyerahan	diri	yang	mutlak	kepada	Allah, yang akanAllah, yang akan,	yang	akan	
membawa	manusia	kepada	kesempurnaan	kebaikan	pada	tingkat	
yang	setinggi-tingginya.

Tidak	 dapat	 disangkal,	 bahwa	 dalam	 perkembangan	 pe-
ngetahuan	 yang	 sejati,	 perbedaan	 faham	 itu	 menandakan	 suatu	
langkah	pertama	ke	arah	 tercapainya	kemenangan.	 	Karena	 itu,	
ucapan	Nazzam�,	bahwa	“keraguan	(yang	menimbulkan	perbeda-
an	faham)	ialah	syarat	mutlak	yang	pertama	bagi	pengetahuan”,	
selaras	dengan	peringatan	Nabi	Suci	Muhammad	tadi.		Baru	12	
abad	 kemudian,	 asas	 beliau	 dirumuskan	Victor	Voucin	 seorang	
filsuf	bangsa	Perancis	(1792-1867)	sebagai	berikut:	“La critiq�e est 
la vie de la science”,	kritik	itu	ialah	kehidupan	ilmu	pengetahuan.		
Atau	seperti	orang	Belanda	mengatakan	“Zonder twijfel geen we-
tenschap”,	tanpa	keraguan	ilmu	pengetahuan	tak	mungkin	ada.

3)   Al-Nazzam  (meninggal  sekitar  845 M)  ialah  seorang pemimpin  aliran 
rasionalisme yang terkenal dalam Islam yang juga disebut Mu’tazillah.
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Jika	 dasar	 pokok	 Islam	 dikupas,	 maka	 dapatlah	 difahami	
bahwa	asas	itu	mengandung	syarat	penting	bagi	penyelidikan	dan	
perkembangan	ilmu	pengetahuan.	Keesaan	Ilahi	(112:1)	ialah	asas	
Islam	yang	terpenting.	Asas	itu	mengandung	pengertian	tentang	
adanya	Sat� Daya	yang	dengan	kias	penulis	sebagai	Enersi,	yaitu	
daya-cipta	dan	pimpin	Ilahi	(Khalq	dan	A�r,	7:54;	41:12;	87:1-3)	
yang	mewujudkan	Kehendak	Allah memanifestasikan dan mere-Allah memanifestasikan dan mere-	memanifestasikan	dan	mere-
alisasikan	Kasih	Sayang	Nya	(�ah�an	dan	�ahi�)	dalam	segala	
aspeknya	menurut	Satu	Hukum	Pokok	yang	sifatnya	umum	dan	
evalusioner	 kreatif	 (�����iyah,	 1:1;	 87:1-3).	 Daya	 itulah	 yang	
menggerakkan	dan	mengarahkan	sekalian	proses	di	alam	semesta	
kepada	 Sat� T�j�an	 yaitu	 kesempurnaan	 dan	 akhirnya	 kepada	
Allah Subhanahu wa Ta’ala (2:210; 3:108; 57:5)	Subhanahu	wa	Ta’ala	(2:210;	3:108;	57:5)

Jadi	daya	cipta	dan	pimpin	Ilahi	itu	merupakan	dasar	umum	
dari	 satu	 alam	 semesta	 yang	 homogen	 dan	 seluruhnya	 terpaut	
dalam	satu	aliran	evolusi	yang	maha	besar.	Dalam	gerakan	itu,	se-
tiap	ciptaan	Ilahi,	adalah	penjelmaan	khusus	dari	Daya	Cipta	dan	
Pimpin	Ilahi.	Setiap	ciptaan	mempunyai	tempat	kedudukan	sen-
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diri	–	yang	satu	lebih	tinggi	dari	yang	lain,	organisasinya	kian	lama	
kian	rumit	–	dan	berdasarkan	tempat	kedudukan	masing-masing.	
Semuanya	melaksanakan	peranan	dan	ikut	serta	menyumbangkan	
bagiannya	dalam	mewujudkan	Rencana	Ilahi.	Dipandang	dari	su-
dut	jiwa	Islam,	pembagian	alam	menjadi	alam	biasa	(natural)	dan	
alam	luar	biasa	yang	mengatas	alam	biasa	(supernatural).	Dengan	
demikian,	penceraian	kehidupan	duniawi	dari	kehidupan	rohani,	
pada	hakikatnya	kurang	tepat.

Untuk	menjelaskan	asas	pokok	itu,	Qur’an	Suci	memberita-
hukan	sejumlah	besar	kebenaran	ilmiah	yang	pada	zaman	Kitab	
Suci	diwahyukan	sekitar	empat	belas	abad	yang	silam,	hal	itu	sa-
ma	sekali	tidak	diketahui	dunia.		Akan	tetapi,	pada	zaman	seka-
rang	sudah	banyak	dibenarkan	oleh	penelitian	ilmu	pengetahuan.		
Di	bawah	ini	diberikan	beberapa	contoh	yang	berkenaan	dengan	
bekerja	nya	hokum	evolusi	kreatif,	yang	memimpin	pertumbuh-
an	dan	perkembangan	alam	semesta	ke	arah	kesempurnaan		dan	
kepada	Penciptanya.	 	Bekerja	nya	pimpinan	dan	penciptaan	 itu	
dilukiskan	seperti

dengan	 sejarah	 terjadinya	 alam	 (kosmogoni)	 yang	 tumbuh	
dan	berkembang	dari	satu	zat	seperti	gas	(41:11)	yang	dipi-
sah-pisahkan	men	jadi	benda-benda	 langit,	seperti	galaksi-
galaksi,	bintang-gemintang,	planet-planet,	dan	lain	sebagai-
nya	(35:1;	21:30;	51:7).	Sesuai	dengan	prinsip	itu	bumi	pun	
dilontarkan	 sebagai	 bola	 api	 dari	 sebuah	 benda	 yang	 lebih	
besar	(79:30),	begitu	pula	halnya	dengan	planet	lainnya	mau-
pun	bulan	(65:12;	78:12;	71:	15,16)
dengan	perkembangan	bumi	melalui	enam	tingkat	perkem-
bangan	atau	dalam	enam	masa	(41:9,10).
dengan	terjadinya	berbagai	jenis	binatang	(22:45)	dan	manu-
sia	dari	air	dan	bumi	(53	:	32;		71	:	14,	17,	18)

a.

b.

c.
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dengan	perkembangan	��digah	(embrio)	dalam	kandungan	
ibu	dan	timbulnya	ciptaan	yang	baru	(	32:	7-9;	15:29;	23:12-
14;	75:36-40)
dengan	 pertumbuhan	 dan	 perkembangan	 jiwa	 manusia	
(91:7-10)
dengan	 tumbuhnya	 alam	 semesta	 (35:1)	 dan	 ber	 ubahnya	
menjadi	bumi	dan	langit	lainnya	(14	:	48;	17	:	99),	sebagai-
mana	halnya	juga	dengan	manusia	(14:19-21;	56:60,	61)
dengan	adanya	keseimbangan	dalam	alam	semesta	(55:	5-7)
dengan	perkembangan	Wahyu Ilahi yang disampaikan kepa-Wahyu Ilahi yang disampaikan kepa-	Ilahi	yang	disampaikan	kepa-
da	para	Nabi	(3:7;	61:9;	57:26;	15:4;	5:48;	16	:	43,44;	10:37;	
9:33;	5:3)
Selain	dari	penjelasan	tentang	hukum	pokok	itu,	diberitahu-

kan	juga	hukum-hukum	yang	sifatnya	khusus,	umpamanya:
setiap	 sesuatu	 diciptakan	 dengan	 ukuran	 ter	 tentu	 (87:3;	
25:2;	13:8;	55:7;	65:3)
setiap	sesuatu	dari	yang	sekecil-kecilnya	sampai	yang	sebe-
sar-besarnya	tunduk	kepada	hukum	(55:5-7)
d.	 setiap	sesuatu	diciptakan	berpasangan	(51:49;	53:45;	92:3;	
43:12),	 misalnya	 sekalian	 buah-buahan	 (13:3),	 ternak,	 dan	
manusia	(42:11;	78:8),	serta	apa-apa	yang	diketahui	manu-
sia
semesta	alam	diciptakan	untuk	masa	tertentu	(30:8),	begitu	
pula	 matahari	 dan	 bulan	 (13:2;	 31:29),	 dan	 setiap	 bangsa	
(7:34;	10:49)
setiap	 sesuatu	 yang	 hidup	 diciptakan	 dari	 air	 (11:7;	 21:30;	
24:45;	25:54)
pada	benda-benda	 langit	 lainnya,	 ada	 juga	hidup	dan	mati	
seperti	di	bumi	ini,	dan	Allah Maha-kuasa untuk mengum-Allah Maha-kuasa untuk mengum-	Maha-kuasa	untuk	mengum-
pulkan	mereka,	jika	Dia	menghendaki	(16:49;	42:29;	65:12)

d.

e.

f.

g.
h.

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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semesta	 alam	 penuh	 jalan	 peredaran	 benda-benda	 langit	
(51:7;	21:33;	36:40)
matahari	bergerak	ke	suatu	batas	yang	telah	ditetapkan,	tem-
pat	perkisarannya	akan	berakhir	(36:38)
Adapun	ajaran-ajaran	pokok	tentang	manusia	kami	persilah-

kan	para	pembaca	menelitinya	pada	bab	IV	butir	1	dan	selanjut-
nya	pada	bab	VI	butir	1	dan	2.

g.

h.
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TAK ADA PERTENTANGAN 
ANTARA AGAMA DENGAN 

 ILMU PENGETAHUAN

Islam	menumpangkan	kepercayaan	kepada	kekuasaan	Kebe-
naran	untuk	mendapatkan	pengakuan	atas	kebenaran	ajarannya.		
Dalam	 batas-batas	 tertentu,	 seorang	 Muslim	 bersedia	 meneri-
ma	kebenaran	 yang	ditemukan	oleh	 ilmu	pengetahuan.	 	Sudah	
barang	tentu,	dia	tidak	mengakui	kebenaran	sekalian	teori	yang	
diciptakan	oleh	berbagai	ahli	 ilmu	pengetahuan.	Dia	 tidak	me-
mandangnya	sebagai	kebenaran	terakhir	yang	oleh	para	ahli	sen	
diri	pun	hanya	diterima	 sebagian	 (parsial),	dan	 coba-coba.	De-
ngan	kata	lain,	sikap	seorang	Muslim	bukan	saja	menerima,	me-
lainkan	juga	memilih.		Seperti	halnya	sesudah	masa	bersemangat	
menterjemahkan	berbagai	 ilmu	pengetahuan	(abad	ke-7	sampai	
sekitar	 750	 Masehi),	 kemudian	 mencernakan,	 menggabungkan	
dalam	suatu	 sistem,	dan	akhirnya	menyampaikan	kepada	orang	
lain	(lihat	bab	V)

Satu	hal	yang	sudah	terang,	bahwa	antara	ajaran	Qur’an	Suci	
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dengan	penemuan	para	ahli	tak	mungkin	ada	pertentangan.		Per-
nyataan	Wahyu Ilahi dalam Qur’an Suci dan penemuan akal sehatWahyu Ilahi dalam Qur’an Suci dan penemuan akal sehat	Ilahi	dalam	Qur’an	Suci	dan	penemuan	akal	sehat	
serta	intuisi	para	ahli	akan	saling	membenarkan	dan	menguatkan

“Tidak,	 (Qur’an)	 itu	 ialah	 pemberitahuan	 yang	 jelas.	 Dalam	
kalbu	orang-orang	 	 yang	dianugrahi	 ilmu.	 	Dan	 tiada	 seorang	
pun	 menolak	 pemberitahuan-pemberitahuan	 Kami	 selain	 dari	
orang-orang	yang	tidak	adil”	(29:49)

Dalam	Qur’an	Suci	bukan	saja	terdapat	kebenaran	yang	ada	
dalam	kitab	suci	terdahulu,	melainkan	juga	kebenaran-kebenaran	
yang	 tak	 terdapat	 dalam	 kitab	 suci	 mana	 pun	 .	 Demikian	 juga	
yang	ada	dalam	kalbu	para	ahli	ilmu	pengetahuan	yang	ulung,	ya-
itu	kebenaran	yang	dapat	di	angan-angankan	dan	difahami	oleh	
para	ahli	atau	yang	mulai	tumbuh	dan	berkembang	dalam	kalbu	
mereka.		Apa	yang	di	zaman	sekarang	oleh	para	ahli	fikir	paling	
progresif	dalam	lapangan	agama	di	pandang	patut	dipakai	sebagai	
dasar	suatu	agama	bagi	seluruh	umat	manusia,	sebenarnya	telah	
ada	dalam	Qur’an	Suci.

“Katakanlah:	Wahai	para	pengikut	Kitab	(para	pemeluk	agama	
lain	yang	diwahyukan),	mari	menuju	kepada	kalimah	yang	sama	
antara	kami	dan	kamu,	bahwa	kita	tak	akan	mengabdikan	diri	
selain	kepada	Allah dan bahwa kita tak akan mempersekutukanAllah dan bahwa kita tak akan mempersekutukan	dan	bahwa	kita	tak	akan	mempersekutukan	
sesuatu	dengan	Dia	dan	bahwa	sebagian	dari	kita	tidak	akan	me-
ngam	bil	yang	lain	sebagai	Tuhan	di	samping	Allah. Akan tetapiAllah. Akan tetapi.		Akan	tetapi	
jika	mereka	berbalik,	maka	katakanlah:	Saksikan	lah	bahwa	kami	
orang-orang	Mukmin”	(3:63)

Menurut	Sabda	Ilahi,	dasar	pokok	suatu	agama	yang	dipe-
runtukkan	bagi	seluruh	umat	manusia	ialah	Keesaan	Ilahi	dalam	
bentuknya	yang	paling	sederhana	dan	paling	murni,	serta	bersih	
dari	 segala	 macam	 tambahan	 yang	 dibutuhkan	 oleh	 manusia	
(2:75,79;	3:77;	4:46)	yakni:

tidak	mempertuhankan	sesuatu	selain	AllahAllah1.
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tidak	memandang	selain	Allah mempunyai sifat-sifat Ilahi,Allah mempunyai sifat-sifat Ilahi,	mempunyai	sifat-sifat	Ilahi,	
dan
tidak	mentaati	selain	Allah dengan ketaatan yang seharusnyaAllah dengan ketaatan yang seharusnya	dengan	ketaatan	yang	seharusnya	
dinyatakan	kepada	Allah saja.Allah saja.	saja.
Jadi	agama	umat	manusia	itu	tanpa	berhala,	tanpa	dewa	atau	

patung,	tanpa	penjelmaan	Tuhan	atau	Tuhan	berbentuk	manusia	
dengan	segala	sifatnya,	tanpa	bapak,	ibu,	isteri	atau	anak	Tuhan,	
tanpa	padri	atau	pendeta	yang	harus	diturut	secara	membuta.

Apa	 sebabnya	 tak	 ada	 pertentangan	 antara	 Islam	 dengan	
ilmu	pengetahuan	?	Islam	sebagai	mana	termaktub	dalam	Qur’an	
Suci	 ialah	 Kala��llah	 yakni	 Sabda	 Allah (9:6) atauAllah (9:6) atau	 (9:6)	 atau	 Al Qa�l�,	
yakni	apa	yang	dikatakan	kepada	mereka	dalam	Qur’an1	(23:68;	
39:18).	Sedangkan	alam	 ialah	Sh�n’�llah�,	 yakni	perbuatan	atau	
aktifitas	Allah. Yang membuat tiap-tiap sesuatu dengan sempur-Allah. Yang membuat tiap-tiap sesuatu dengan sempur-.	Yang	membuat	tiap-tiap	sesuatu	dengan	sempur-
na	(27:88)	dan	dengan	indahnya	(32:7),	sebab”Rabb	kami	 ialah	
Yang	 memberi	 kepada	 tiap-tiap	 sesuatu	 ciptaanNya,	 kemudian	
memimpinnya”	(20:50).	Antara	Sabda	Allah, yaitu Qur’an Suci,Allah, yaitu Qur’an Suci,,	yaitu	Qur’an	Suci,	
dengan	per	buatan	Nya	yang	merupakan	objek	penyelidikan	ilmu	
pengetahuan	alam	itu,	tak	mungkin	ada	per	tentangan.	Dari	sebab	
itu	Qur’an	Suci	acap	kali	menimbulkan	kebenaran	ajaran-ajaran-
nya	 dengan	 menarik	 perhatian	 manusia	 kepada	 hukum-hukum	
alam.	Asas	pembuktian	itu	dirumuskan	dalam	bentuk	umum	dan	
khusus	seperti	berikut:

“Adakah	mereka	mencari	(agama)	selain	dari	Dinullah	(ke-
ta’atan	dan	perbuatan	berserah	diri	kepada	Allah)Allah))3.	Dan	kepada	

1)   Tajul’Arus; Al-Qamusul-Muhit
2)   As-Sun’u berarti  Ijadatul-fi’li, hal melakukan perbuatan dengan sangat 
baiknya. (Al-Raghib Al-Isfahani; Tajul’Arus)
3)   Kata Din yang biasanya diterjemahkan ‘agama’, itu ialah masdar (infiniti-
ve noun) kata kerja dana, artinya “dia ta’at” atau “patuh” (Al-Qamusul-Muhit, 
Tajul’Arus) dan berarti: Keta’atan atau kebaktian kepada Allah . (Allah . (  . (Al-Qamu-

2.

3.
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Nya	Asla�a	(berserah	diri)	apa	jua	pun	di	langit	dan	di	bumi	(di	
alam	 semesta	 sekalian),	 mau	 tak	 mau	 dan	 kepada	 Nya	 mereka	
akan	dikembalikan”	(3:82)

“Dan	siapa	jua	pun	di	langit	dan	di	bumi	tunduk	kepada	AllahAllah	
saja,	mau	 tak	mau,	dan	 juga	baying-bayang	mereka	pada	pagi	
dan	petang	hari”	(13:15)

“Dan	 kepada	 Allah tunduk tiap-tiap makhluk yang hidup diAllah tunduk tiap-tiap makhluk yang hidup di	 tunduk	 tiap-tiap	 makhluk	 yang	 hidup	 di	
langit	dan	di	bumi	dan	 juga	para	malaikat	dan	mereka	 itu	 ti-
dak	sombong.	Mereka	 takut	kepada	Rabb	mereka	di	atas	me-
reka	dan	mengerjakan	apa	yang	diperintahkan	kepada	mereka”	
(16:49,50)

“Tidakkah	engkau	melihat,	bahwa	kepada	Allah tunduk siapaAllah tunduk siapa	 tunduk	 siapa	
jua	pun	yang	di	langit	dan	dan	di	bumi	dan	matahari	dan	bulan	
dan	binatang-binatang	dan	gunung-gunung	dan	banyak	di	an-
tara	umat	manusia	?	…	(22:18;	55:5-7)

Para	 Nabi	 pun	 Asla�a,	 berserah	 diri	 kepada	 Allah (5:44;Allah (5:44;	 (5:44;	
42:13),	begitu	pula	fitrah	manusia	(30:30).

Dari	sekalian	sabda	Ilahi	 itu	nyata	kepada	kita	bahwa	per-
buatan	 Asla�a,	 per��atan	 Sajada	 (tunduk)	 kepada	 Allah, atauAllah, atau,	 atau	
singkatnya	Islam	itu	ialah	hokum	pokok	yang	menguasai	seluruh	
alam	semesta.	Itulah	sebab	maka	Allah berfirmanAllah berfirman	berfirman

“Dan	siapa	jua	pun		mencari	Din	(keta’atan	dan	perbuatan	ber-
serah	diri	kepada	kehendak	Allah, “agama”) selain dari Islam, ti-Allah, “agama”) selain dari Islam, ti-,	“agama”)	selain	dari	Islam,	ti-
dak	akan	diterima	dari	padanya	dan	di	akhirat	dia	akan	termasuk	
orang	yang	merugi”	(3:84)

Selain	itu	Sabda	Allah tak mungkin ada pertentangan:Allah tak mungkin ada pertentangan:	tak	mungkin	ada	pertentangan:
“Tiadakah	mereka	merenungkan	al-Qur’an?	Dan	jika	sekiranya	
ini	bukan	dari	Allah niscayalah akan mereka dapati banyak per-Allah niscayalah akan mereka dapati banyak per-	niscayalah	akan	mereka	dapati	banyak	per-
tentangan	di	dalamnya”	(4:82)

sul-Muhit, Al-Raghib Al Isfahani;  Tajul’ Arus).  “Dan  siapakah    yang  lebih 
baik dalam hal Din (ketaatan kebaikan) dari orang yang aslama (berserah diri 
sepenuhnya) kepada Allah�.�� (4:125)Allah�.�� (4:125)�.�� (4:125)
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Demikian	pula	dengan	perbuatan	dan	ciptaan	Nya:
“Maha	sucilah	Dia	yang	ditangan	Nya	Kerajaan	dan	Dia	Yang	
mempunyai	kekuasaan	atas	segala	sesuatu,	Yang	telah	mencip-
takan	mati	dan	hidup	supaya	Dia	dapat	menguji	kamu	sekalian	
–	siapa	di	antara	kamu	yang	terbaik	dalam	perbuatan.	Dan	Dia	
Yang	Maha-kuasa,	Yang	Maha-pengampun,	Yang	menciptakan	
tujuh	langit	(serta	sekalian	alam)	�erses�aian.	Tiadakah	engkau	
melihat	 ketidakselarasan	 dalam	 ciptaan	 Yang	 Maha-pengasih.	
Kemudian	lihatlah	sekali	lagi.	Dapatkah	engkau	melihat	keka-
cauan?	Sudah	itu	lihat	lah	berulang	kali	–	penglihatanmu	akan	
kembali	kepadamu	sendiri	dalam	keadaan	letih,	lesu”	(67:1-4)

Seluruh	 alam	 merupakan	 suatu	 �ina	 (struktur,	 lihat	 2:22),	
seluruh	kesatuan	dalam	keragaman,	yakni	suatu	Unitas M�ltiplex	
atau	 Ganzheit,	 dan	 bukan	 S���e	 (jumlah),	 serta	 dikuasai	 oleh	
satu	hukum	pokok,	yaitu	hukum	evolusi	kreatif	tersebut	di	atas.	
Dengan	kata	lain,	alam	semesta	menunjuk	kan	adanya	organisasi 
bukan	kekacauan.

Caranya	 alam	 bekerja	 disebut	 S�nat�llah	 atau	 kebiasaan	
Allah (35:43; 48:23), akan ada ketetapan, keseragaman, dan sifat	(35:43;	48:23),	akan	ada	ketetapan,	keseragaman,	dan	sifat	
di	mana	para	ahli	 ilmu	pengetahuan	alam	dapat	menggantung-
kan	diri	kepadanya.	Tanpa	sifat	 itu,	 ilmu	pengetahuan	alam	tak	
mungkin	ada.

Pertentangan	 antara	 Islam	 dan	 ilmu	 pengetahuan	 hanya	
mungkin,	 jika	 ilmu	pengetahuan	–	seperti	abad	19	–	tidak	ber-
sedia	mengakui	keterbatasan	indra	intelektual	manusia,	dan	are-
na	 terbatasnya	 lingkungan	 berlakunya	 metode	 dan	 dunia	 obek	
penyelidikannya.	 Pertentangan	 timbul	 jika	 hipotesis	 kerja	 atau	
dugaan	metodologis	yang	dipakai	diberi	 sifat	umum	(universal)	
dan	memutlakkan	secara	dogmatis,	padahal	asas	interpretasi	nya	
hanya	berlaku	bagi	peristiwa-peristiwa	dalam	lingkungan	terba-
tas.	 Akibatnya,	 suatu	 pandangan	 alam	 (world	 view,	 weltancha-
ung)	dari	alam	ciptaan	ilmu	fisik	diproklamasikan	menjadi	satu-
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satunya	kenyataan	yang	sebenarnya,	seperti	yang	dilakukan	oleh	
Marx,	Engels,	dan	Lenin.

Alam	semesta	bukan	ciptaan	otak	manusia.	Alam	itu	sudah	
ada	jauh	sebelum	ilmu	pengetahuan	alam	ada.	Kenyataan	itu	ber-
arti	benda-benda	itu	ada,	tidak	karena	kita	memikirkannya,	me-
lainkan	kita	memikirkannya	karena	benda-benda	itu	ada	sebagai-
mana	adanya.4	Akal	budi	manusia	yang	berfikir	dan	menyelidiki	
tidak	menghadapi	bahan	yang	 ada	dalam	keadaan	kacau-balau,	
lalu	dibentuk,	disusun,	dan	diaturnya	dengan	sesuka	hati	menurut	
hukum-hukum	dan	pengertiannya	sendiri.	Dia	tidak	pula	meng-
hadapi	 sesuatu	 yang	 tak	 bermakna,	 kemudian	 diberinya	 makna	
semau-maunya.	Alam	dalam	kenyataan	yang	sebenarnya,	ialah	se-
bagaimana	Allah menciptakannya, tanpa bergantung kepada otakAllah menciptakannya, tanpa bergantung kepada otak	menciptakannya,	tanpa	bergantung	kepada	otak	
manusia	 yang	 merenungkannya.	 Ia	 tak	 terhingga	 kayanya	 dan	
melingkupi	wujud	yang	tak	terbilang	banyaknya	(18:109;	31:27)	
dengan	 berbagai	 ragam	 bentuk	 strukturnya,	 yang	 sangat	 rumit	
dan	wujud	yang	tak	diketahui	manusia	(16:8;	36:36).	Oleh	sebab	
itu,	dalam	usahanya	membentuk	dan	menyusun		suatu	gam	baran	
alam,	 wajiblah	 manusia	 itu	 menyesuaikan	 diri	 dengan	 khidmat	
dan	rendah	hati	kepada	Nya	dan	memberi	makna	menurut	takdir	
Ilahi.

“Wahai	umat	manusia,	kamulah	yang	perlu	kepada	Allah, danAllah, dan,	dan	
Allah ialah Yang cukup bagi diri Nya sendiri, Yang Terpuji”	 ialah	 Yang	 cukup	 bagi	 diri	 Nya	 sendiri,	 Yang	 Terpuji”	
(35:15)

Tiga	abad	lamanya	para	ahli	ilmu	pengetahuan	alam	percaya	
bahwa	mereka	dapat	memisahkan	diri	dari	alam,	dan	melakukan	

4)   Mengambil kias kata-kata  Jolivet: ”�e n’est pas par�e �ue je pense je�e n’est pas par�e �ue  je pense  je 
juis, mais �’est par�e �ue je pense”, bukanlah karena aku berfikir maka aku, bukanlah karena aku berfikir maka aku 
ada, melainkan karena aku ada maka aku berfikir. (Le Thomisme et la �riti�ue 
de la �onnaiessan�e)
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dirinya	 sebagai	hakim	dan	 juri	dalam	mengadili	pekara	mereka	
sendiri.	 Zaman	 sekarang,	 mereka	 memandang	 bahwa	 mereka	
sendiri	sebagai	bagian	dari	alam,	dan	lebih	bersikap	rendah	hati.	
Mereka	merasa	ter	belenggu	justru	oleh	keadaan	wujud	dan	fitriah	
mereka	sendiri,	yakni	oleh	keadaan	kebergantung	an	kepada	ba-
tasan-batasan	yang	selama-lamanya	tak	mungkin	mereka	pecah-
kan.	Dengan	kata	lain,	mereka	sudah	mulai	insaf	bahwa	manusia	
itu	dicip	takan	lemah	(4:28)

Dulu	paa	ahli	ilmu	percaya,	seperti	diramalkan	Pierre	Simon	
Laplace	–	seorang	ahli	 ilmu	pasti	dan	perbintangan	bangsa	Pe-
rancis	(1749-1827	–	bahwa	akan	tiba	waktunya	ada	orang	yang	
cerdas,	bukan	saja	dapat	mengetahui	sekalian	tenaga	yang	meng	
gerakkan	alam	dan	letak	sekalian	wujud	yang	menyusunnya,	me-
lainkan	dengan	kemampuan	inteleknya	dapat	menangkap	banyak	
pekara,	dapat	mengupas	data	 ini	 itu,	 sehingga	dapat	mencakup	
sekalian	gerak	benda-benda	langit	yang	paling	besar	di	alam	se-
mesta	 dan	 sekalian	 gerak	 atom	 yang	 paling	 ringan,	 dalam	 satu	
rumus	saja.	Suatu	pun	tak	ada	yang	meragukan	baginya,	dan	apa	
pun	yang	terjadi	pada	masa	lampau	dan	akan	datang	terbentang	
luas	di	hadapannya.5

Sekarang	para	ahli	ilmu	pengetahuan	harus	mengakui:	“Da-
lam	drama	keadaan	(kehidupan)	yang	besar	 ini,	kita	bukan	saja	
penonton,	 melainkan	 juga	 pelaku”	 (Neils	 Bohr).	 Kalau	 dahulu	
kebanggaan	 mereka	 yang	 dilebih-lebihkan	 itu	 dinyatakan	 oleh	
pepatah:	“Knowledge is power”	(Pengetahuan	itu	kekuasaan,	Ken-
nis	is	Macht:	Bacon),	maka	sekarang	pepatah	itu	berubah	menjadi	
“Sayangnya	Pengetahuan	itu	Kekuasaan”.

5)   Essai Philosophi�ue Sur Les probabilities, 1814
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SEBAB-SEBABNYA UMAT  
ISLAM MELAKUKAN 

 KEGIATAN DALAM BERBAGAI 
LAPANGAN ILMU  
PENGETAHUAN

Menurut	Qur’an	Suci	segala	sesuatu	di	semesta	alam	dicip-
takan	Allah supaya digunakan oleh manusia sebagai alat untukAllah supaya digunakan oleh manusia sebagai alat untuk	 supaya	digunakan	oleh	manusia	 sebagai	 alat	untuk	
menyelesaikan	pembentukkan,	perkembangan,	atau	penyempur-
naan	dirinya.

“Demi	jiwa	dan	penyempurnaannya!	Maka	Dia	ilham	kan	kepa-
danya	jalan	menyimpang	dari	Kebenaran	(jalan	kejahatan)	dan	
jalan	menunaikan	kewajiban	(jalan	kebaikan);	sungguh	berhasil	
baik	siapa	jua	pun	yang	menumbuhkannya	(dengan	jalan	mem-
bersihkan	nya)	dan	sungguh	gagal	siapa	jua	pun	yang	merusak	
nya	(dengan	jalan	membiarkan	dalam	keadaan	tersembunyi	atau	
tidak	menggunakan	kesanggupannya)	(91:7-10;	87:14;	64:16)

Segala	kesanggupan	jiwa	harus	dikerjakan	bagi	perkembang-
annya	 dalam	 lapangan	 jasmani,	 akhlak	 dan	 rohani.	 Karena	 itu	
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manusia	harus	pandai	menemukan	dan	mengambil	faedah	yang	
sebesar-besar	nya	dari	alam.		Dengan	kata	lain,	dia	harus	mempe-
lajarinya.		Itulah	sebabnya	maka	dalam	Islam,	alam	itu	dipandang	
sebagai	sumber	pengetahuan	sesudah	pengala�an �atin	(spiritual	
atau	inner experience	yang	sifatnya	empiris)	di	samping	sejarah.

1.	 Manusia	Tinggi	Martabatnya

Lebih	 dari	 14	 abad	 yang	 lalu	 Qur’an	 Suci	 menempatkan	
manusia	pada	kedudukan	yang	sebenarnya	di	alam	semesta.	Ma-
nusia	lebih	tinggi	dari	“kebanyakan	apa	yang	kami	ciptakan”	(lihat	
kutipan	17:70	pada	halaman	35	 ??	dan	 selanjutnya	pada	7:140;	
55:3,4;	75:4).	Sesuai	dengan	kedudukan	nya	itu,	maka	ditetapkan	
pula	peranan	yang	sudah	sewajarnya	dilaksanakan	olehnya	dalam	
proses	 Evol�si Kreatif,	 yaitu	 proses	 pemeliharaan	 alam	 semesta	
yang	menuju	ke	arah	kesempurnaan	(���� �iyah,	1:1).	Di	dalam-
nya	terpaut	daya-daya	yang	sifatnya	memimpin	atau	mengarah-
kan	kepada	suatu	tujuan	tertentu	(A�r)	dan	menampakkan	diri	
sebagai	menciptakan	(Khalq)

“Muliakanlah	 nama	 Rabb	 engkau,	 Yang	 Maha-tinggi,	 yang	
menciptakan	dan	menyempurnakan,	dan	Yang	membuat	menu-
rut	ukuran	dan	memimpin”	(87:1-3)

“Adakah	manusia	itu	mengira	bahwa	dia	akan	dibiarkan	tanpa	
tujuan	?”	(75:36)

“Adakah	 kamu	 sekalian	 mengira	 bahwa	 Kami	 ciptakan	 kamu	
dengan	sia-sia	dan	bahwa	kamu	sekalian	tidak	akan	dikembali-
kan	kepada	kami?”	(23:115)

1.1.	 Bahwa	 manusia	 itu	 ada	 dalam	 keadaan	 belum	 selesai	 atau	
belum	sempurna.	Segala	ciptaan	yang	lain,	seperti	tumbuh-
tumbuhan	dan	binatang,	ialah	makhluk	yang	sudah	selesai.	
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Anak	harimau,	 tidak	harus	 tumbuh	menjadi	harimau	yang	
berubah	sifatnya,	dan	tak	ada	lagi	yang	harus	masih	diusa-
hakannya,	kecuali	menuruti	saja	sifat	asli	bawaan	fitrahnya.	
Lebih	dari	itu,	binatang	tak	kemungkinan	untuk	berbuat	ba-
ik	dan	jahat.	Segala	proses	yang	ber	langsung	padanya,	sudah	
sejak	dari	awal	ter	pimpin	atau	terarah	pada	suatu	tujuan	ter-
tentu,	dan	tak	ada	kemungkinan	baginya	untuk	menyimpang	
dari	 arah	 tersebut.	Tetapi	 manusia	 tidaklah	 demikian.	 Dia	
dapat	meng	 angkat	martabatnya	 ke	 tingkat	 setinggi-tinggi	
nya,	atau	terperosok	ke	dasar	serendah-rendah	nya,	dan	bah-
kan	dapat	membinasakan	dirinya	sendiri.

“Sesungguhnya	telah	kami	ciptakan	manusia	dalam	bentuk	sein-
dah-indahnya	(dengan	potensi	yang	teramat	besar	untuk	maju),	
kemudian	Kami	 jadikan	dia	makhluk	yang	paling	 rendah	dari	
yang	rendah”	(95:4,5)

Dia	diberi	 kemerdekaan	untuk	memimpin	diri	 nya	 sendiri	
dalam	menyelesaikan	pembentuk	diri	dengan	jalan	yang	di-
kehendaki.	Dia	dapat	berpegang	kepada	Petunjuk	Ilahi	da-
lam		Qur’an	Suci,	atau	kepada	suatu	pedoman	lain,	atau	juga	
tanpa	suatu	pedoman	tertentu	(lihat	ayat-ayat	pada	halaman	
8,9,	dan	10	???)

1.2.	Pada	jiwanya	ada	kesanggupan	besar	yang	masih	tersembunyi,	
yang	menunggu	saat	digunakan	bagi	pemeliharaan	 jiwanya	
(5:105),	dan	untuk	menyelesaikan	penyempurnaan	 jiwanya	
(lihat	91:7-10	di	atas;	39:41;	35:18;	87:14).	Atau	sebaliknya,	
kesanggupan	 yang	 tersembunyi	 itu	 dapat	 pula	 salah	 peng-
gunaannya,	sehingga	me	merosotkan	martabatnya	(95:4,5	di	
atas;	75:5),	ya	bahkan	menyudahi	umurnya	tanpa	memenuhi	
kewajiban	Ilahi	tersebut.

Pemeliharaan	jiwa	itu	diusahakan	dengan	jalan:
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a.	 Memerdekakan	Rohnya	dengan	cara	berangsur	angsur	dari	
perbudakkan	badaniah	dan	dorong	 an	 rendah.	Singkatnya,	
segala	 faktor	 yang	 meracuni	 hubungan	 antar	 manusia	 dan	
merendah	kan	martabatnya	harus	disingkirkan,	yakni	faktor		
“egoisme”

“Adakah	engkau	melihat	orang	yang	mengambil	keinginannya	
(hawa	nafsunya)	akan	tuhannya,	dan	Allah membiarkannya da-Allah membiarkannya da-	membiarkannya	da-
lam	kesesatan	dengan	diketahui	Nya	(Allah mengetahui hati danAllah mengetahui hati dan	mengetahui	hati	dan	
sikap	batin	orang	yang	menyembah	keinginan	rendah)	dan	me-
nutup	pendengaran	dan	hatinya	dan	menempatkan	suatu	penu-
tup	pada	penglihatannya		?	Maka	siapakah	dapat	memimpinnya	
sesudah	Allah ? Tiadakah kamu sekalian mau mengingat ? DanAllah ? Tiadakah kamu sekalian mau mengingat ? Dan	?	Tiadakah	kamu	sekalian	mau	mengingat	?	Dan	
mereka	berkata:	Tak	ada	apa-apa	selain	dari	kehidupan	kita	di	
dunia	ini,	kita	mati	dan	hidup	dan	tak	ada	yang	membinasakan	
kita	selain	dari	waktu	dan	tiadalah	mereka	mempunyai	pengeta-
huan	tentang	itu,	mereka	hanya	menduga	saja”	(45:23,24)

b.	 Menumbuhkan	kuasa-kuasa	rohani	yang	lebih	besar	(87:14;	
91:9;	64:16),	 sehingga	akhirnya	 jiwanya	memperoleh	 sifat-
sifat	 yang	 menyeru	 pai	 Sifat-Sifat	 Ilahi,	 atau	 memperoleh	
Warna	Allah (2:138; 7:180). Maka dalam keadaan itu ma-Allah (2:138; 7:180). Maka dalam keadaan itu ma-	(2:138;	7:180).	Maka	dalam	keadaan	 itu	ma-
nusia	 merdeka	 untuk	 berhubung	 langsung	 dengan	 AllahAllah	
Ta’ala.
Jadi,	kenyataan	bahwa	kepada	manusia	dipercayakan	kewa-

jiban	 dan	 tanggung	 jawab	 atas	 penyempurnaan	 dirinya	 sendiri,	
agar	 supaya	 terlaksana	 Amanat	 Ilahi,	 terhadap	 Allah, terhadapAllah, terhadap,	 terhadap	
dirinya,	dan	terhadap	sesama	masyarakat	(3:199;	74:56;	5:93)	Ke-
nyataan	tersebut	merupakan	suatu	kehormatan	yang	tidak	didapat	
oleh	makhluk-makhluk	hidup	lainnya.

“Dengan	 sesungguhnya	 telah	 Kami	 hormati	 anak-anak	 Adam	
dan	Kami	angkut	mereka	di	darat	dan	di	laut	dan	Kami	lengkapi	
mereka	dengan	barang	yang	baik	dan	telah	Kami	unggulkan	me-
reka	tinggi-tinggi	di	atas	kebanyakan	apa-apa	yang	telah	kami	
ciptakan”	(17:70;	7:140)
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	Lebih-lebih	kalau	kita	ingat	bahwa	kepadanya	dianugrahkan	
juga	 kemerdekaan	 untuk	 menyelesaikan	 sendiri	 pembentukkan	
dirinya,	atau	tidak	menurut	jalan	yang	disukainya,	dan	sekali-kali	
dipaksa	supaya	menempuh	jalan	yang	ditunjukkan	Allah. Dari se-Allah. Dari se-.	Dari	se-
kalian	makhluk	yang	hidup,	hanya	manusialah	yang	dapat	meng-
angkat	dirinya	ke	tingkat	perkembangan	yang	setinggi-tingginya	
dengan	sadar,	dan	sengaja,	serta	dengan	penderitaan	(29:2).	Atau	
merendahkan	 dirinya	 sendiri	 men	 jadi	 serendah-rendah	 makh-
luk,	ya	bahkan	menghancurkan	diri	sendiri.		Kemerdekaan	yang		
mengerikan	 itulah	 yang	 dibebankan	 Allah di atas setiap bahuAllah di atas setiap bahu	 di	 atas	 setiap	 bahu	
manusia	–	bukan	beban	kemurkaan	Tuhan	karena	“dosa	turunan”	
seperti	diajarkan	oleh	agama	Kristen.	Beban	itu	tidak	di	luar	ke-
kuasaan	manusia	untuk	memikulnya

“Allah tidak membebankan suatu kewajiban di atas bahu sesuatuAllah tidak membebankan suatu kewajiban di atas bahu sesuatu	tidak	membebankan	suatu	kewajiban	di	atas	bahu	sesuatu	
jiwa,	melainkan	sekedar	kesanggupan	nya”	(2:286;	6:153;	7:42;	
23:62)

“…	Allah menghendaki kemudahan bagi kamu sekalian dan DiaAllah menghendaki kemudahan bagi kamu sekalian dan Dia	menghendaki	kemudahan	bagi	kamu	sekalian	dan	Dia	
tidak	menghendaki	kesukaran	bagi	kamu	sekalian	…”	(2:185)

“Dan	berjuanglah	keras	bagi	Allah dengan perjuangan yang se-Allah dengan perjuangan yang se-	dengan	perjuangan	yang	se-
mestinya.	Dia	telah	memilih	kamu	sekalian	dan	tidak	meletakkan	
di	atas	bahu	kamu	suatu	kesukaran	dalam	agama	…”	(22:78)

“Dan	 bahwa	 manusia	 tak	 dapat	 memperoleh	 selain	 dari	 apa	
yang	 ia	 usahakan,	 dan	 bahwa	 usahanya	 segera	 akan	 kelihatan.	
Kemudian	dia	akan	diganjar	dengan	ganjaran	yang	penuh”	(53:	
39-41)

Satu	hal	yang	pasti	,	bahwa	umat	manusia	tak	mungkin	hidup	
terus	dalam	keadaan	belum	selesai,	tanpa	terkena	bencana.		Mau	
tak	mau,	dia	harus	“mengubah	keadaan	jiwanya”	supaya	memper-
oleh	sifat-sifat	yang	tidak	dimilikinya	sebagai	pembawa	an.		Jika	
dia	tidak	mau	menghadapi	tanggungjawab	yang	dipikulkan	pada	
pundaknya,	tidak	berani	menyambut	tantangan	fitrahnya	sendiri	
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secara	jantan,	maka	dia	akan	menghadapi	kemungkinan	menjadi	
makhluk	serendah-rendahnya.

Karena	 kewajiban	 dan	 tanggungjawab	 itulah,	 maka	 manu-
sia	dikarunai	kesanggupan	dan	kekuasaan	yang	berpadanan	atas	
perbuatannya,	 dan	kebebasan	memilih.	Makin	 tinggi	 keduduk-
annya,	makin	 luas	dan	dalam	ilmunya,	makin	banyak	harta	dan	
waktu	terluang,	makin	besar	pula	tanggung-jawab	nya.	Hak-hak	
perseorangan	hanya	dapat	dibenarkan		selama	dia	memikul	tang-
gung	jawab	tersebut	sepenuhnya.	Dan	selama	itu	pula	dia	dalam	
mengunakan	hak-haknya	dilindungi	Allah serta sesama masya-Allah serta sesama masya-	 serta	 sesama	masya-
rakatnya.

Untuk	 memungkinkan	 	 manusia	 menundukkan	 tenaga-te-
naga	alam,	dia	dianugrahi	Allah karunia berupa tenaga lahir danAllah karunia berupa tenaga lahir dan	karunia	berupa	tenaga	lahir	dan	
batin	selengkapnya	(31:20;	75:4;	64:3).	Karena	daya	jasmani	dan	
rohani	 itu,	 maka	 dia	 dapat	 mencapai	 pengetahuan	 tentang	 na-
ma-nama	 (2:31).	 Dengan	 demikian,	 manusia	 dapat	 memahami	
sifat-sifat,	ciri-ciri	yang	khas	dari	benda-benda	di	alam	dan	lukis-
an-lukisannya1,	sehingga	dapat	diketahui	olehnya	“apa	yang	ter-
sembunyi	di	langit	dan	di	bumi”	(27:25)	dan	menjadi	kan	tenaga	
alam	berguna	baginya	(2:30,	32,	34).	Maka	dengan	kesanggupan	
rohani	dan	jasmani	yang	selengkap	dan	seindah	itu,	maka	manusia	
dapat	menjadikan	apa	pun	berguna	bagi	dirinya	dari	apa	pun	yang	
ada	di	alam	semesta	(45:12,	13)	dan	di	bumi	(31:20),	matahari,	
bulan,	 dan	 bintang-gemintang	 (16:12),	 laut	 (16:14),	 sungai,	 si-
ang	dan	malam	(14:	32-34),	gunung-gunung	dan	burung-burung	
(21:79),	angina	(21:81,82)

1	 	Imam	Fakhruddin	Razi	Al-Tafsirul-Kabir
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2.	 Semesta	Alam	Tidak	Diciptakan	Secara	Main-Main	dan	Sia-
Sia

Karena	 manusia	 tak	 mungkin	 melaksanakan	 dengan	 baik	
tanpa	mengetahui	sifat-sifatnya	sesuatu,	maka	Qur’an	Suci	me-
narik	perhatian	kepadanya	ayat-ayat	atau	tanda-tanda	yang	nyata	
di	alam	dan	dalam	diri	manusia	sendiri.		Tentu	saja	hal	ini	hanya	
mempunyai	makna	bagi	orang	yang	pandai	menggunakan	daya	
akal,	angan-angan,	dan	intuisinya,	serta	pandai	memikirkan	dan	
menggali	segala	rahasia.		Singkatnya,	bagi	orang	yang	mem	pela-
jarinya	dengan	sungguh-sungguh,	teliti	dan	tekun,	sehingga	orang	
dapat	memanfaatkan	tenaga-tenaga	yang	terpendam	di	dalamnya	
dan	memelihara	jiwanya	dalam	kehidupan	sehari-hari.

“Sesungguhnya	dalam	ciptaan	langit	dan	bumi	dan	per	gentian	
malam	dan	siang	ada	tanda-tanda �agi orang cerdik pandai,	me-
reka	yang	mengingat	Allah secara ber diri dan duduk dan berba-Allah secara ber diri dan duduk dan berba-	secara	ber	diri	dan	duduk	dan	berba-
ring	pada	sisi	mereka	dan	�eren�ngkan	ciptaan	langit	dan	bumi	
(semesta	alam	sekalian):	�a��	kami,	 tiadalah	Engkau	ciptakan	
ini	 dengan	 sia-sia,	 Maha	 mulialah	 Engkau.	 Peliharalah	 kami	
dari	siksaan	Api	Neraka”	(3:	189,	190)

“Dan	dalam	bumi	ada	tanda-tanda	bagi	orang-orang	yang	yakin	
dan	dalam	diri	kamu	sendiri	–	tiadakah	kamu	sekalian	melihat	
?”	(51:20,	21)

“Tiadakah	mereka	 itu	merenungkan	dalam	diri	dalam	mereka	
sendiri	…?”	(30:8)

“Dan	tiadakah	Kami	ciptakan	langit	dan	bumi	dan	apa	yang	ada	
di	antara	keduanya	secara	main-main.	Tiada	lah	Kami	ciptakan	
keduanya	 kecuali	 dengan	 kebenaran	 akan	 tetapi	 kebanyakan	
mereka	tidak	mengetahui”	(44:	38,	39;	21:	16)

Seperti	kata-kata	Dr.	Einstein:	“I	 cannot	believe	 that	God	
plays	dice	with	 the	world”	 (Aku	tak	percaya	bermain-main	de-
ngan	dunia).
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Tanda-tanda	itu	terdapat	pada	segala	yang	diciptakan	AllahAllah	
di	alam	semesta,	misalnya	pada	pergantian	malam	dan	siang,	pa-
da	matahari	dan	bentuk-bentuk	bulan,	agar	manusia	“tahu	akan	
bilangan	dan	perhitungan	tahun”	(10:	5,6);	pada	ciptaan	manusia	
dan	binatang	pada	penghidupan	atau	rezeki	yang	didatangkan	dari	
langit,	pada	perubahan	anginnya	(45:	3-5),	pada	gunung,	sungai,	
buah-buahan	yang	berpasangan,	pada	 jalan-jalan	yang	berdam-
pingan,	kebun-kebun	anggur,	biji-bijian,	pohon	palem	(13:	2-4),	
pada	air	yang	diturunkan	dari	langit	yang	memberi	minuman	dan	
menumbuhkan	tumbuh-tumbuhan	yang	dimakan	manusia,	pada	
laut	yang	menghasilkan	ikan	dan	perhiasan	(16;	10-	17),	dan	se-
bagainya.

Dari	 sabda-sabda	 Ilahi	 itu	 kiranya	 jelas	 bahwa	 Islam	 tak	
mungkin	takut	akan	ilmu	pengetahuan	atau	bersikap	menentang-
nya.	Qur’an	Suci	bahkan	memandang	usaha	menuntut	 ilmu	itu	
sebagai	suatu	keharusan,	dan	kepada	para	penganutnya	di	ajarkan	
supaya	memanjatkan	doa:

“Rabb-ku	jadikanlah	ilmuku	bertambah	banyak”	(20:114)

Wahyu yang pertama kali diterima Nabi Suci Muhammad,	yang	pertama	kali	diterima	Nabi	Suci	Muhammad,	
Qur’an	Suci	mengajarkan	bahwa	manusia	dapat	mencapai	kemu-
liaan	dengan	peran	tara	membaca	dan	menulis	(96:	1-5)

“Katakanlah:	Samakah	orang	yang	berilmu	dengan	orang	yang	
tak	berilmu	?	Hanya	orang-orang	cerdik	pandai	saja	suka	meng-
ingat	dan	tak	mengabaikan”	(39:	9;	13:	19)

“Dia	(Allah) menganugrahkan Hikmah (pengetahuan) tentangAllah) menganugrahkan Hikmah (pengetahuan) tentang)	menganugrahkan	Hikmah	(pengetahuan)	tentang	
perkara	yang	teramat	baik	dengan	jenis	pengetahuan	yang	tera-
mat	baik	 sekali	kepada	 siapa	pun	yang	dikehendaki	Nya.	Dan	
barang	siapa	dianugrahi	Hikmah,	sesungguhnya	dia	dianugrahi	
kebaikan	yang	banyak	…”	(2:269)

“Allah akan mengangkat orang beriman di antara kamu sekalianAllah akan mengangkat orang beriman di antara kamu sekalian	akan	mengangkat	orang	beriman	di	antara	kamu	sekalian	
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dan	orang	yang	dianugrahi	ilmu	kepada	derajat	yang	tinggi.	Dan	
Allah Sadar akan apa yang kamu sekalian perbuat” (58: 11)	Sadar	akan	apa	yang	kamu	sekalian	perbuat”	(58:	11)

Berikut	 ini	beberapa	penjelasan	hadits	Nabi	Suci	Muham-
mad	tentang	ajaran	Qur’an	mengenai	ilmu	pengetahuan:

“Barang	 siapa	 pergi	 menuntut	 ilmu,	 dia	 ada	 pada	 jalan	 AllahAllah	
hingga	dia	kembali”	(Tirmidhi,	39:2)

“Hendaknya	janganlah	ada	iri	hati	kecuali	dalam	dua	hal:	‘orang	
yang	dianugrahi	Allah harta dan kekuasaan untuk dibelanjakanAllah harta dan kekuasaan untuk dibelanjakan	harta	dan	kekuasaan	untuk	dibelanjakan	
dalam	pengabdiannya	kepada	kebenaran,	dan	orang	yang	dianu-
grahi	Allah hikmah dan dia mengadili dengan itu dan mengajar-Allah hikmah dan dia mengadili dengan itu dan mengajar-	hikmah	dan	dia	mengadili	dengan	itu	dan	mengajar-
kannya	kepada	orang	lain’”(Bukhari,	3:5)

“	Perkatan	yang	mengandung	hikmah	itu	milik	orang	beriman	
yang	hilang,	karena	 itu	barang	 siapa	menemukannya	dia	 lebih	
berhak	atasnya”	(Tirmidhi,	39:	19)

“Barang	siapa	dikehendaki	Allah berbuat kebaikan, kepadanyaAllah berbuat kebaikan, kepadanya	berbuat	kebaikan,	kepadanya	
Dia	 menganugrahkan	 pengertian	 yang	 benar	 tentang	 agama,	
dan	 ilmu	 itu	 dipelihara	 hanyalah	 dengan	 mengajar”	 (Bukhari,	
3:	10)

“Orang	berilmu	itu	ialah	ahli	waris	para	Nabi,	mereka	mening-
galkan	ilmu	sebagai	warisan,	barang	siap	mewarisinya,	ia	mewa-
risi	harta	yang	besar”	(Bukhari,	3:10)

“Manusia	itu	tambang,	bagaikan	tambang	emas	dan	perak:	yang	
lebih	baik	di	 antara	mereka	pada	zaman	 Jahiliyah	 (zaman	ke-
bodohan)	 ialah	yang	 lebih	baik	di	antara	mereka	dalam	Islam,	
bilamana	mereka	mencapai	ilmu”	(Muslim-Misykat)

“Di	 antara	 tanda-tanda	 Sa’ah	 (kebinasaan	 suatu	 bangsa)	 ialah	
bila	 ilmu	 dihapuskan	 dan	 kebodohan	 merajalela”	 (Bukhari,	 3:	
21)

“Menuntut	 ilmu	 itu	 wajib	 atas	 setiap	 orang	 Muslim	 baik	 laki	
maupun	perempuan”	(Baihaqi-Miskat)

“Ada	 tiga	 macam	 orang	 yang	 akan	 mendapat	 pahala	 berlipat	
ganda,	 yakni	 orang	 laki	 yang	 mempunyai	 hamba	 perempuan	
dan	 dia	 mendidiknya	 dengan	 pendidikan	 yang	 baik,	 dan	 dia	
mengajarkan	ilmu	dengan	ajaran	yang	baik,	kemudian	dia	me-
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merdekakannya	dan	mengawininya,	maka	dia	mendapat	pahala	
berlipat	ganda”	(Bukhari,	3:31)

“Hendaklah	 yang	 hadir	 menyampaikan	 ilmu	 kepada	 mereka	
yang	tak	hadir”	(Bukhari,	3:37)

3.	 Mempelajari	Berbagai	Negara	dan	Sejarah	Bangsa

Konsekuensi	 langsung	 dari	 Keesaan	 Ilahi	 ialah	 sekalian	
manusia	merupakan	 satu	umat	 (2:213;	10:	9)	 yang	 sejenis	 (4:1;	
6:	99;	7:	189;	31:	28).	Bagaikan	anggota	dari	satu	keluarga	yang	
menjadi	 berbagai	 bangsa,	 suku	 dan	 keluarga.	 	 Karena	 keesaan	
harus	dipelihara	dan	 dipertahankan	 	 (13:	 21),	 maka	 jangan	 lah	
hendaknya	 pembagian	 itu	 merenggangkan	 ikatan	 persaudaraan	
yang	 satu	 dengan	 yang	 lain.	 Pembagian	 itu	 justru	 harus	 meru-
pakan	suatu	dorongan	untuk	berusaha	mengenal	satu	sama	lain,	
sehingga	mendatangkan	pengertian	yang	 lebih	baik	 antara	 satu	
dengan	yang	 lain.	Dalam	persaudaraan	umat	manusia	 itu,	kele-
bihan	yang	satu	dari	yang	lain	tidak	bergantung	kepada	pangkat,	
harta,	kebangsaan	atau	warna	kulit,	melainkan	kepada	kebesaran	
akhlak	atau	pelaksanaan	kewajiban	dengan	cermat.

Sehubungan	dengan	keesaan	umat	manusia	itu,	maka	selain	
mempelajari	alam,	pemeluk	Islam	di	anjurkan	supaya	menjelajah	
berbagai	negara	dan	mempelajari	kehidupan	bangsa-bangsa	yang	
mendiaminya,	 bagaimana	Allah menjadikan beberapa di antaraAllah menjadikan beberapa di antara	menjadikan	beberapa	di	 antara	
mereka	lebih	unggul	dari	yang	lain	(17:	21),	meniadakan	bangsa	
yang	satu	dan	menggantikannya	dengan	yang	lain	(29:	20),	mem-
pelajari	 reruntuhan	kota	dan	 istana	 (22:	 45,	 46)	daerahnya	dan	
berbagai	dunia	tumbuhan,	perkebunan,	dunia	hewan	dan	peter-
nakan,	 gunung-gunung,	 dan	 lapisan-lapisan	 tanah	 di	 dalamnya	
yang	bermacam-macam	warnanya	(13:	4;	35:	27,	28)
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Selanjutnya	para	penganut	Islam	dinasihatkan	untuk	mem-
pelajari	sejarah	berbagai	bangsa,	seperti	dengan	jelasnya	dikutip	
dalam	Sabda	Ilahi	berikut	ini:

“Sungguh	sebelum	kamu	sekalian	telah	ada	contoh	(tentang	per-
lakuan	Allah terhadap orang saleh dan orang jahat), dari sebabAllah terhadap orang saleh dan orang jahat), dari sebab	terhadap	orang	saleh	dan	orang	jahat),	dari	sebab	
itulah	jelajahilah	bumi	dan	lihat	lah	apa	kesudahan	orang	yang	
menolak”	(3:	136;	16:	36)

“Itulah	 caranya	 Allah dalam melakukan orang yang telah ter-Allah dalam melakukan orang yang telah ter-	 dalam	 melakukan	 orang	 yang	 telah	 ter-
dahulu,	dan	tiadalah	engkau	akan	mendapati	perubahan		dalam	
cara	Allah” (33: 62; 35: 43)Allah” (33: 62; 35: 43)”	(33:	62;	35:	43)

“Tiadakah	mereka	menjelajahi	bumi	dan	melihat	apakah	kesu-
dahan	orang	dahulu	dari	mereka	?	Mereka	itu	melebihi	dalam	hal	
kekuatan	dan	menggali	tanah	dan	membangun	di	atasnya	lebih	
dari	yang	mereka	bangun.	Dan	para	utusan	mereka	datang	ke-
pada	mereka	dengan	bukti-bukti	yang	jelas.	Karena	itu	bukanlah	
Allah Yang memperlakukan mereka tak adil melainkan mereka	Yang	memperlakukan	mereka	tak	adil	melainkan	mereka	
memperlakukan	dirinya	sendiri	tak	adil.	Maka	kesudahan	orang	
yang	berbuat	jahat	itu	ialah	kejahatan,	karena	mereka	menolak	
pemberitahu	an	Allah dan mengejeknya” (30:9)Allah dan mengejeknya” (30:9)	dan	mengejeknya”	(30:9)

“Tiadakah	mereka	menjelajah	bumi	dan	melihat	apa	kesudahan	
orang	yang	dahulu	dari	mereka?	Mereka	yang	dahulu	itu	mele-
bihi	 mereka	 dalam	 hal	 kekuatan	 dan	 dalam	 hal	 perbentengan	
di	bumi,	akan	tetapi	Allah membinasakan mereka karena dosaAllah membinasakan mereka karena dosa	membinasakan	mereka	karena	dosa	
mereka.	Dan	mere	ka	tak	mempunyai	seorang	pun	untuk	melin-
dungi	mereka	dari	Allah” (40: 21)Allah” (40: 21)”	(40:	21)

“Dan	 mereka	 bersumpah	 demi	 Allah dengan sekuat sumpahAllah dengan sekuat sumpah	 dengan	 sekuat	 sumpah	
bahwa	jika	seorang	pemberi	ingat	datang	kepada	mereka	nisca-
yalah	mereka	akan	lebih	baik	terpimpin	dari	bangsa	yang	mana-
pun.	Akan	tetapi	apabila	datang	kepada	mereka	seorang	pem-
beri	 ingat	hal	 itu,	menjadi	kan	mereka	segan	bertambah	besar,	
berlaku	sombong	di	muka	bumi	dan	merencanakan	kejahatan.	 	
Dan	rencana	jahat	itu	tak	mengurung	seorang	pun	selain	peran-
cang-perancangnya.		Maka	tak	ada	yang	mereka	nantikan	selain	
caranya	 Allah memperlakukan orang-orang zaman dahulu.Allah memperlakukan orang-orang zaman dahulu.	 memperlakukan	 orang-orang	 zaman	 dahulu.	
Akan	tetapi	engkau	tak	dapat	mendapati	pertukaran	dalam	cara	
Allah dan engkau tidak akan mendapat perubahan dalam cara	dan	engkau		tidak	akan	mendapat	perubahan	dalam	cara	

www.aaiil
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Allah. Tiadakah mereka menjelajahi bumi dan melihat apakah.		Tiadakah	mereka	menjelajahi	bumi	dan	melihat	apakah	
kesudahan	orang	yang	dahulu	dari	mereka	dan	mereka	itu	mele-
bihi	mereka		ini	dalam	hal	kekuatan?	Dan	Allah tidak demikianAllah tidak demikian	tidak	demikian	
sehingga	apa	pun	di	langit	dan	di	bumi	dapat	terlepas	dari	Nya.	
Sesungguhnya	Dia	Maha-tahu	Maha-kuasa”	(35:42-44)

Mempelajari	sejarah	bangsa-bangsa	dianjurkan	karena
“Dalam	sejarah	mereka	itu	pasti	ada	suatu	pelajaran	bagi	orang	
cerdik	pandai”	(12:111)

“Keluarkanlah	kaum	engkau	dari	kegelapan	kepada	terang	dan	
peringatkanlah	mereka	akan		hari-hari	Allah (perlakuan AllahAllah (perlakuan Allah	(perlakuan	AllahAllah	
Yang	 kasih	 sayang	 terhadap	 orang	 saleh	 dan	 hukuman	 yang	
diberikan	kepada	orang	 jahat)	Sesungguhnya	di	dalamnya	ada	
tanda	bagi	tiap	orang	yang	tabah	dan	berterima	kasih.”	(14:	5)

“Sesungguhnya	 telah	berlalu	 contoh	 tentang	perlakuan	 	AllahAllah	
terhadap	orang	yang	saleh	dan	orang	yang	jahat,	karena	itu	je-
lajahilah	bumi	dan	lihatlah	apa	kesudahan	orang	yang	menolak	
Kebenaran.	Ini	suatu	pernyataan	yang	jelas	bagi	umat	manusia	
dan	suatu	pimpinan	dan	suatu	peringatan	bagi	orang	yang	me-
nunaikan	kewajiban	mereka”	(3:	136,	137)

4.	 Rukun	Islam	dan	Kegiatan	dalam	Lapangan	Usaha

Selain	itu,	dapat	kita	tambahkan	bahwa	ajaran	Qur’an	Suci	
yang	sifatnya	mistis,	dan	mengandung	anjuran	agar	mempelajari	
diri	sendiri	(30:	8;	5:	105;	3:	119)	untuk	berusaha	keras	bertemu	
Allah (84: 6) melalui pengalaman rohani (spiritual atau	 (84:	 6)	 melalui	 pengalaman	 rohani	 (spiritual	 atau	 inner 
experiences)	akan	mustahil	mendatangkan	hasil	yang	nyata	tanpa	
ilmu	pengetahuan.	

Kewajiban	umat	Islam	menjalankan	shalat	 lima	waktu	dan	
ibadah	puasa	tepat	pada	permulaan	bulan	Ramadhan	memerlu-
kan	perhitungan	teliti	 tentang	waktu	(tahun,	bulan,	hari,	waktu	
matahari	terbit	dan	teng	gelam,	bulan	mati,	dan	sebagainya).

Kewajiban	 membuat	 perjalanan	 ziarah	 ke	 Mekkah,	 yakni	

www.aaiil
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Haji,	menghasilkan	berbagai	buku	berisi	keterangan	tentang	per-
jalanan,	tempat,	keadaan	dan	iklimnya,	peta	Negara,	peta	langit	
dan	bumi,	kamus,	ilmu	bumi,	planetarium,	dan	sebagainya.

Kewajiban	membayar	zakat	dan	pembagian	waris	pun	me-
nuntut	 perhitungan	 dan	 pengukuran	 yang	 teliti	 dari	 berbagai	
cabang	ilmu	pasti.	Demikian	seluruh	pelaksanaan	ibadah	lainnya,	
jelas	menuntut	kemampuan	ilmu	pengetahuan	mereka.

Tak	sukar	dipahami,	akibat	dorongan	Qur’an	Suci	dan	Nabi	
Suci	 Muhammad	 saw	 di	 lapangan	 ibadah	 dan	 amal	 perbuatan,	
maka	sejak	dari	awal	para	 sarjana	Islam	menjadi	obor	 ilmu	pe-
ngetahuan	 di	 dunia.	 Banyak	 dari	 karya	 sarjana	 Barat	 yang	 tak	
beragama	Islam,	mengakui	betapa	besarnya	sumbangan	para	sar-
jana	Islam	duhulu	dalam	lapangan	ilmu	pengetahuan	seperti	akan	
dibahas	pada	bab	berikut	ini.

www.aaiil
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Sudah	sejak	abad	kedelapan	masehi	atau	sekitar	satu	setelah	
Nabi	 Suci	 wafat	 (632	 M),	 para	 sarjana	 Islam	 giat	 mempelajari	
teologi,	hadits,	yurisprudensi,	filologi,	linguistik,	dan	lexicografi.	
Lapangan	penyelidikan	mereka	kemudian	meluas,	meliputi	ber-
bagai		cabang	ilmu	pengetahuan,	baik	pengetahuan	alam	maupun	
pengetahuan	sosial,	baik	yang	bersifat	eksak	maupun	tidak,	seperti	
fisika,	kimia,	astronomi	dan	astrologi,	botani,	geografi	dan	karto-
grafi,	ilmu	pengobatan,	farmasi	dan	sirurgi,	matematika,	filsafat,	
psikoterapi,	sastera,	musik	dan	arsitektur.	Berikut	ini		pandangan	
beberapa	sarjana	Barat	terkemuka	sebagai	berikut:

“	…	sekalipun	pertumbuhan	Eropa	saat	ini	tidak	ada	satu	pun	
pengaruh	 kultur	 Islam	 yang	 bersifat	 menentu	 kan,	 tetapi	 di	
awalnya	dan	sekarang	menjadi	ciri	khas	dunia	modern,	adalah	www.aaiil
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jiwa	 ilmiah	di	mana	kita	berhutang”	(h.109)	“Hutang	kita	ke-
pada	ilmu	pengetahuan	Arab�	bukan	pada	penemuan	teori-teori	
yang	 revolusioner,	 tetapi	 pada	 kultur	 Arab	 yang	 berjasa	 pada	
ilmu	pengetahuan,	dan	berkat	jasanya	inilah	ilmu	pengetahuan	
sekarang	 ini	 ada.	 Seperti	 telah	 kita	 ketahui,	 zaman	 purba	 du-
nia	berada	dalam	pra	ilmiah.	Ilmu	perbintangan	dan	ilmu	pas-
ti	 bangsa	Yunani	 adalah	 ilmu	 yang	 dimasukkan	 dari	 luar,	 dan	
tak	dapat	disesuaikan	 sepenuhnya	dengan	 iklim	kultur	bangsa	
Yunani.	 Mereka	 memang	 menyusun	 pengertian	 umum	 dan	
berteori,	 tetapi	 cara-cara	 penyelidikan	 yang	 dilakukan	 dengan	
sabar,	pengumpulan	pengetahuan	secara	pasti	dengan	metode	il-
miah	yang	sangat	teliti,	pengamatan	sampai	sekecil-kecilnya	dan	
dilakukan	 terus	menerus,	dan	pemeriksaan	dengan	eksprimen,	 	
ini	sama	sekali	berlawanan	dengan	tabiat	bangsa	Yunani.	…Apa	
yang	kita	namakan	ilmu	pengetahuan	di	Eropa	itu	timbul	dari	
semangat	penelitian	yang	baru,	hasil	metode	penyelidikan	baru,	
hasil	 metode	 eksprimen,	 pengamatan,	 pengukuran,	 dan	 hasil	
perkembangan	 ilmu	pasti	dalam	bentuk	yang	 tak	dikenal	oleh	
bangsa	Yunani.	Semangat	dan	metoda	itu	dilazimkan	di	dunia	
Eropa	oeh	bangsa	Arab”	(h.	190)

“Di	 bawah	 pengganti	 mereka,	 di	 Oxford	 School-lah	 Roger	
Bacon�	belajar	bahasa	Arab	dan	ilmu	pengetahuan.	Baik	Roger	
Bacon	maupun	orang	yang	senama	dengan	dia	atau	orang	yang	
datang	kemudian,	sekali-	kali	tak	berhak	atas	jasa	melazimkan	
metode	 percobaan	 Roger	 Bacon	 tak	 lebih	 dari	 salah	 satu	 dari	
rasul-rasul	ilmu	pengetahuan	dan	metode	Muslim	kepada	dunia	

1)   Kata  “Arab”  dalam  kutipan  yang  berkenaan  dengan  ilmu  pengeta  hu-
an, tidak selalu diartikan “berbangsa Arab”. Pada Mukadimah karangan Ibnu 
Khaldun, seorang filsuf  sejarah, dan sosiologi kenamaan (1332-1406), terda-
pat bab yang berjudul ”Kebanyakan sar jana Islam itu bukan orang Arab” (h. 
477-479)
2)   Roger Ba�on (1215-1292) dengan nama julukannya Do�tor Admirabilis, 
seorang Fransiskan bangsa Inggris dan filsuf yang  lama dipenjara karena ditu-
duh  menyimpang dari ajaran �ereja kuno. Baik karangan Al-Kindi, filsuf ahli 
kimia, optika, dan teori musik (wafat 873), muapun karangan Hasan ibnu Hai-
tham (965-1039) tentang optika, geometris, dan filosofis, telah mempengaruhi 
Roger Ba�on dan sekalian sarjana optika Barat yang lain pada abad pertengah-
an, seperti Witelo (Vitellio), Leonardo da Vin�i, dan Johann Keppler.
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Eropa	yang	beragama	Kristen.	Dia	tak	jemu-jemu	menyatakan	
bahwa	pengetahuan	tentang	bahasa	Arab	dan	ilmu	pengetahuan	
Arab,	adalah	satu-satunya	jalan	yang	membawa	orang	yang	hi-
dup	di	zamannya	sampai	kepada	pengetahuan	yang	benar.	Pem-
bicaraan	 soal	 siapakah	 yang	 menciptakan	 metode	 eksprimen	
….	merupakan	bagian	kesalahan	yang	maha	besar	menga	takan	
bersumber	dari	peradaban	Eropa.	Pada	 zaman	Bacon,	metode	
eksprimen	Arab	sudah	tersiar	ke	mana-mana	dandilaksanakan	
dengan	asyiknya	di	seluruh	Eropa.	 	…	Ilmu	pengetahuan	me-
rupakan	 sumbangan	peradaban	Arab	 yang	penting	bagi	dunia	
modern,	 akan	 tetapi	 buahnya	 lambat	 menjadi	 masak.	 	 Lama	
sesudah	kultur	bangsa	Moor		tenggelam	kegelapan,	maka	baru	
lah	 	raksasa	yang	dilahirkan	itu	bangkit	dengan	kekuasaannya.	
Bukan	saja	ilmu	pengetahuan	itu	yang	menghidupkan	Eropa,	te-
tapi	pengaruh	peradaban	Islam	yang	lain	pun	telah	menyalakan	
kehidupan	Eropa”	(h.202)	�

Sepanyol	 (Al-Andalus)	 mulai	 ditaklukkan	 pada	 tahun	 710	
M,	dengan	didudukinya	sebuah	kota	kecil	di	Jazirat	Tarif	 	yang	
sekarang	dikenal	 sebagai	Tarifa	oleh	Ibnu	Abu	Zur’an	Tarif.	 Ia	
seorang	 bawahan	 gubernur	 Afrika	 Utara	 yang	 kenamaan	 pada	
zaman	 Daulat	 Umayyah,	 yakni	 Musa	 ibnu	 Nusair.	 Pada	 tahun	
711	Tariq	ibnu	Ziyad	mendarat	dengan	laskar	yang	terdiri	7.000	
orang	dekat	gunung	karang	 ,	 yang	 sejak	 itu	disebut	 Jabel	Tariq	
(Gibratar).	Kemudian	dengan	dengan	laskar	12.000	orang,	maka	
dia	mengalahkan	 tentara	 raja	Roderick	 yang	 jumlah	 tentaranya	
lebih	dari	25.000	orang.

Hampir	delapan	abad	kemudian,	yaitu	pada	tahun	1492	Gra-
nada	 (Gharnatah)	 ibu	 kota	 kerajaan	 Islam	 terakhir	 di	 Spanyol,	
jatuh	ke	tangan	raja	Ferdinand	dan	ratu	Isabela.	Pada	tahun	1499	
dimu	lailah	kampanye	mengkristenkan	orang	Islam	dengan	paksa	
di	bawah	pimpinan	confessor�	 ratu,	 yaitu	Kardinal	Ximenez	de	

3)   Robert S. Briffaut, Making of Humanity, �9�9.
4)    Confessor adalah paderi yang mendengarkan pengakuan dosa 
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Cisneros.	Pada	tahun	1609	raja	Philip	III	menandatangani	perin-
tah	pengusiran	terakhir,	akibatnya	praktis	semua	orang	Islam	se-
kitar	setengah	juta	orang	di	bumi	Spanyol	dibuang	dengan	paksa	
En Massa.		Antara	tahun	1500	dan	dasa	warsa	pertama	abad	ke	17	
ditaksir	ada	sekitar	tiga	juta	orang	Islam	dibuang	atau	dibunuh.	�

Di	zaman	Romawi,	Afrika	Barat	Laut	yang	oleh	para	penga-
rang	Muslim	disebut	Maghribi,	namanya	Mauretania	dan	pendu-
duknya	disebut	Mauri,	yakni	penduduk	asli	daerah	Barbar.	Kemu	
dian	istilah	Mauri	itu	dipakai	juga	di	Spanyol	dengan	istilah	Mo-
ro	 untuk	 menyatakan	 sebutan	 orang	 Islam	 di	 negeri	 itu.	 Sesu-
dah	Granada	dikuasai	 raja-raja	Katolik,	Ferdinand	dan	 Isabela,	
orang-orang	Islam	yang	tinggal	di	Spanyol	disebut	Moriscos	atau	
Morescoes.

Selanjutnya	penulis	lain	menyatakan	hal	sebagai	berikut:
“Apa	yang	menandai	masa	mudanya	Lembaga	Ilmu	Pengetahuan	
di	Baghdad,	ialah	semangat	ilmiah	yang	benar-benar	menjiwai	
pekerjaannya.	Mulai	dari	yang	diketahui	sampai	kepada	yang	tak	
diketahui,	mengada	kan	penyelidikan	yang	teliti	tentang	peris-
tiwa.	Kemudian	mulai	dari	akibat	sampai	kepada	sebab,	meng-
anggap	benar	dari	sudut	ilmu	pengetahuan	apa	yang	dibuktikan	
dengan	 eksprimen,	 yang	 kesemuanya	 itu	 adalah	 prinsip	 yang	
diajarkan	oleh	para	ahli	tersebut.	Pada	abad	kesembilan	masehi	
para	 sarjana	 Arab	 telah	 ahli	 dalam	 metoda	 tersebut,	 dan	 baru	
setelah	 begitu	 lama	 kemudian	 berpindah	 ke	 tangan	 para	 ahli	
ilmu	 pengetahuan	 modern,	 dan	 menjadi	 alat	 bagi	 penemuan-
penemuan	mereka	yang	paling	mengagumkan”�

“Pada	zaman	Barat	(Eropa-pent.)	yang	beragama	Kristen	ber-
gulat	dengan	tiada	harapan	melawan	kebiadaban,		bangsa	Arab	
menjaga	dunia	agar	kehidupan	intelektual	tetap	tinggi	dan	upaya	

dan yang memerintahkan penebusan dosa atau memberikan pengam-
punan
5)   Philip K Hitti, History of the Arabs, 3th ed. 1946, h, 555-556. 
6)   Sedilot, Histoire Des Arabes, Pralegomens D’Ouloug Beg, hh.�3
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mempelajari	 ilmu	 pengetahuan	 tetap	 hidup.	 Puncak	 kegiatan	
mereka	ter	jadi	pada	abad	ke	9	dan	ke	10,	dan	kegiatan	itu	terus	
berlanjut	 hingga	 abad	 ke	 15.	 Mulai	 abad	 ke-12,	 setiap	 orang	
Barat	yang	suka	ilmu	pengetahuan	dan	menaruh	keinginan	yang	
kuat	 kepada	 penerangan,	 maka	 mereka	 mengadakan	 dengan	
Timur	 atau	 Barat	 yang	 didiami	 oleh	 bangsa	 Moor	 …	 Ketika	
zaman	renaissance�	 jiwa	manusia	 (Barat-pent.)	sekali	 lagi	diisi	
oleh	 semangat	 untuk	 menuntut	 pengetahuan,	 dan	 dirangsang	
oleh	 pancaran	 cahaya	 akal-budi	 yang	 cerdik.	 Jiwa	 itu	 segera	
bekerja,	 menghasilkan	 dan	 mendapatkan	 sesuatu	 yang	 baru.	 	
Hal	ini	dikarenakan	bangsa	Arablah	yang	meme	lihara	dan	me-
nyempurnakan	berbagai	cabang	pengetahuan,	mempertahankan	
hidup,		dan	hasrat	jiwa	akan	penyelidikan,	serta	memelihara	ke-
mudahan	dan	kesiapsediannya	bagi	penemuan-penemuan	yang	
akan	datang”	(h.	337)	�

Spanyol	yang	dikuasai	oleh	umat	Islam	mencatat	salah	satu	
hal	yang	paling	cemerlang	dalam	sejarah	intelektual	Eropa	pada	
abad	pertengahan.	Di	pertengahan	abad	ke	8	dan	permulaan	abad	
ke	13	…	bangsa	yang	berbicara	bahasa	Arab	adala	pemegang	obor	
kultur	dan	peradaban	utama	di	seluruh	dunia.	Lagi	pula,	mereka	
itulah	menjadi	perantara	sehingga	ilmu	pengetahuan	Yunani	dan	
filsafatnya	diperoleh	kembali	dengan	dilengkapi	serta	diserahkan	
sehingga	memungkinkan	bangkitnya	 renaissance	di	Eropa.	Da-
lam	segala	hal,	Spanyol	Arab	mengambil	bagian	besar	(h.577)

Puncak	prestasi	golongan	intelektual	bangsa	Arab	di	Spanyol	
terletak	 dalam	 lapangan	 pemikiran	 filsafat.	 	 Dalam	 bidang	 itu,	
mereka	merupakan	mata	rantai	terakhir	dan	terkuat	dalam	me-

7)   Renaissan�e ialah suatu pengertian kultur-historis yang mula-mula dipa-
kai dalam arti lahirnya kembali kesenian Itali, kemudian diartikan pembebasan 
kepribadian dan keadaan kurang merdeka di abad pertengahan. Kalau di Italia, 
renaissan�e itu dimulai sekitar 1420 di lapangan seni plastis, maka di luar ne-
geri itu renaissan�e di mulai sekitar 1500.
8)   Carra de Vaux, “Astronomy and Metamati�s”, dalam Sir Thomas Arnold 
dan Alfred �uilaume, The Legacy of Islam, 1952, h. 337
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nyampai	kan	filsafat		Yunani	kepada	Barat-Latin	dalam	keadaan	
yang	telah	diubah	oleh	mereka,	dan	oleh	kaum	intelek	di	Timur	
yang	seagama	mereka	dengan	ditambah	sumbangan	mereka	sen-
diri.	Hal	ini	terutama	dalam	mendamaikan	kepercayaan	dengan	
akal,	 kepercayaan	 dengan	 pengetahuan.	 Bagi	 pemikir	 Muslim,	
Aristoteles	itu	kebenaran,	Plato	kebenaran,	Qur’an		kebenaran�,	
akan	tetapi	kebenaran	harus	satu.	Karena	 itu,	 timbul	keharusan	
menyelaraskan	ketiga	hal	itu	dengan	mengembang	kan	pemikir-
an.	 	Kaum	Scholastik	Kritsten�0	pun	menghadapi	masalah	yang	
sama,	 akan	 tetapi	 tugas	 mereka	 lebih	 dipersulit	 oleh	 timbulnya	
dogma	dan	misteri	dalam	ilmu	ketuhanan	mereka.	 	Filsafat	 se-
perti	yang	dibentangkan	oleh	bangsa	Yunani,	dan	keesaan	tuhan	
seperti	 yang	 dikembangkan	 	 oleh	 para	 nabi	 Ibrani	 merupakan	
warisan	yang	paling	berharga	dari	Barat	purba	dan	Timur	pur-

9)   Memang pemikir Islam awalnya (sekitar abad ke 7 dan permulaan abad 
ke 8 M) menerjemahkan dan mempelajari segala buah renung an para filsuf 
Yunani dengan gelora semangat yang besar. Mereka terdorong untuk mema-
hami sabda Ilahi dalam Qur’an Su�i dari sudut filsafat Yunani yang sifatnya 
spekulatif. Tak lama kemudian (mulai sekitar abad ke 8 dan pertengahan abad 
kedua), mereka bukan lagi membahas dan menerangkan filsafat Yunani, tetapi 
mengulas dan memberi  �atatan dari  teori Aristoteles dan para filsuf Yunani 
lainnya. Misalnya dalam komentarnya pada karangan Imam �azali yang ter-
masyur, ‘Ihya ‘ulumuddin, Murtada menulis: “Orang yang pertama membeber-
kan sifat tidak teliti, sifat bertentangan dengan diri sendiri, dan bertentangan 
dengan akal pada masalah logika, serta menyusun sebuah buku tentang hal itu 
ialah Abu Sa’id Sirafi. Sesudah dia ada sejumlah sarjana yang menulis  juga 
buku  tentang  perkara  tersebut,  seperti Qadi Abu Bakr, Qadi Abdul  Jabbar, 
Ibnu Jabba’I, Abu Ma’ali, Abdul-Qasim Ansari, dan banyak lagi sarjana lain. 
Akhirnya Ibnu Taimiyah menulis dua jilid buku yang satu tipis dan yang satu 
tebal sekali.
10)   S�holastik adalah metode kerjasama antara ilmu ketuhanan dan filsafat 
yng didasarkan atas pertimbangan deduktif, dan tidak atas pengalaman induk-
tif. Metode ini digunakan oleh ilmu ketuhanan untuk membentangkan penger-
tian-pengertiannya dan meme�ahkan masalah-masalahnya.
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ba.	Para	pemikir	Muslim	di	Baghdad	dan	Andalusia	 (Spanyol)	
di	abad	pertengahan	telah	mendamaikan	kedua	aliran	pemikiran	
tersebut,	dan	meneruskan	nya	dalam	bentuk	yang	diselaraskan	ke	
Eropa,	dan	ini	merupakan	kebesaran	mereka	yang	abadi.	Menilik	
pengaruh	 pemikiran	 ilmiah	 dan	 filsafati,	 serta	 ilmu	 ketuhanan	
pada	zaman	yang	datang	kemudian,	 ini	merupakan	 sumbangan	
mereka	yang	teramat	penting	(h.	80)

Mengenai	ilmu	perbintangan	dan	ilmu	bumi	dikatakan	lebih	
lanjut	bahwa	bahan	ilmiah,	baik	astronomi,	astrologi,	atau	geogra-
fi,	sebagian	besar	masuk	ke	Barat	melalui	jalan	Spanyol	dan	Sicilia	
(h.	387).	Pada	hakekatnya	di	abad	ke	12	aliran	itu	(kultur	Timur	
di	Spanyol	–	pent.)	menjadi	sangat	kuat	sehingga	meluap	ke	se-
luruh	Eropa	(h.	578).	Pada	akhir	abad	ke	13,	ilmu	pengetahuan	
dan	filsafat	Arab	telah	diserahkan	ke	Eropa	dan	selesai	lah	sudah	
pekerjaan	Spanyol	sebagai	perantara.	Jalan	raya	intelektual	yang	
dimulai	dari	pintu	ger	bang	Toledo	bergerak	melalui	pegunungan	
Pyerene	 dengan	 berkelok-kelok	 melalui	 Provence	 dan	 sela-sela	
pegunungan	Alpen	ke	Lorraine,	Jerman	dan	Eropa	Tengah,	dan	
juga	ke	Inggris	dengan	menye	brangi	selat	Channel.	Di	Perancis,	
ilmu	pengeta	huan	Arab	disebarkan	dari	Lorraine	(Lotharingia,	
daerah	ini	sejak	abad	ke	10	samapi	abad	ke	12	menjadi	pusat	il-
mu	pengetahuan),	Marseilles,	Toulouse,	Narbonne,	Montpellier,	
Cluny,	Liege,	Gorze,	dan	Kola.	Di	antara	kota	Lotharingia,	ketiga	
kota	yang	belakangan,	merupakan	tanah	yang	paling	subur	bagi	
pertumbuhan	ilmu	pengetahuan	Arab.	Dari	Loraine,	ilmu	penge-
tahuan	Arab	itu	memancar	ke	bagian	Jerman	alin,	dan	dibawa	ke	
bagian	Inggris	yang	dikuasai	bangsa	Normandia.	Pengiriman	para	
duta	antara	raja	Jerman	di	utara	dengan	orang-orang	Islam	yang	
memerintah	di	Spanyol,	terjadi	acap	kali	dan	menghasilkan	ba-
nyak	buah	di	lapangan	intelek.	Pada	tahun	953,	raja	Jerman	Otto	
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Agung,	mengirimkan	seorang	rahib	sebagai	duta	(mon,	monnik)	
yang	bernama	John	dari	Lotharingia	yang	tinggal	di	Cordova	se-
lama	hampir	tiga	tahun,	di	sana	mungkin	saja	belajar	bahasa	Arab	
dn	membawa	banyak	naskah	ilmiah.	Begitulah	ilmu	pengetahuan	
Arab	Spanyol	meman	car	dan	meresap	ke	seluruh	Eropa	Barat	(h.	
589f ).

Mengalirnya	ide-ide	baru,	terutama	filsafat	ke	Eropa	Barat	
itulah	yang	menandakan	berakhirnya	abad	kegelapan	(abad	per-
tengahan)	dan	fajarnya	zaman	scholastic.	Akibat	dikobarkan	oleh	
kontak	dengan	pemikiran	Arab	dan	digiatkan	oleh	perkenalkan	
baru	 dengan	 ajaran	Yunani	 kuno,	 maka	 perhatian	 orang	 Eropa	
kepada	keilmuan	dan	filsafat	telah	membawa	mereka	pada	kehi-
dupan	 intelektual	yang	bebas	dan	berkembanglah	dengan	cepat	
ilmu	pengetahuan	mereka,	serta	hasilnya	masih	kita	nikmati.	(h.	
580)	��

Keaslian	ilmu	kedokteran	yang	diciptakan	para	sarjana	Islam	
dilukiskan	sebagai	berikut:

“Hendaknya	 jangan	 kita	 lupa,	 banyak	 karya	 yang	 ditulis	 uni-
versitas	Arab	tentang	ilmu	kedokteran.	Penyulingan,	pemakai-
an	berbagai	pencahar	 (berbagai	obat	 cuci	perut	 yang	 sekarang	
sudah	 begitu	 umum),	 pengetahuan	 tentang	 berbagai	 garam,	
air	dari	mata	air	panas,	obat-obat	yang	dipekatkan	atau	pil	dan	
berbau	harum	sebagai	penguat	hati,	serta	perangsang	peredaran	
darah.	 	Bahkan	beberapa	metode	bedah	yang	dilukis	kan	oleh	
Abulcassis	(Abu	Qasim	Khalafi	Ibnu	Abbasi	Al-Zahrawi,	me-
ninggal	1013	M.	pent.),	dan	yang	seka	rang	pada	hakikatnya	ti-
dak	banyak	berubah,	ialah	hasil	karya	yang	dirintis	bangsa	Arab	
itu.	Avicena	(Ibnu	Sina,	980-1037	M	–	pent.),	melukiskan	be-
berapa	buah	penyakit	baru	yang	tak	dikenal	oleh	bangsa	Yunani.		
Hampir	seluruh	gambarannya	diberikan	secara	tepat,	dan	dibuat	
berdasarkan	hasil	pengamatan	yang	akurat.	Acapkali	dia	mem-
betulkan	Galen	dan	menafsirkan	Hippocrates.	Yang	teristimewa	

11)   Philip K. Hitti, op.cit.
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harus	disebutkan,		ialah	caranya	menyembuhkan	penyakit	selalu	
dihubungkan	cara	ilmiah	dengan	sebab	musababnya,	yang	pada	
dasarnya	masuk	akal	dan	jauh	lebih	baik	dari	cara	bangsa	Yuna-
ni.	Dan	dokter	modern	manakah	yang	tidak	menyatakan	hormat	
kepada	Rhazes	(Abu	Bakr	Muhammadi	ibnu	Zakariya	Al-Razi,	
865-925	M.	–	pent.)	karena	lukisan	akan	penyakit	cacar	?	��

Mengenai	 pengaruh	 ilmu	 bumi	 dan	 perda	 gangan	 Islam,	
Prof.	Kramers	berkata:

“Karena	itu,	Eropa	seharusnya	kita	memandang	mereka	sebagai	
leluhur	kultural	di	dalam	lapangan	pengetahuan	ilmu	bumi,	dan	
perdagangan	dunia.	Pengaruh	yang	dikenakan	Islam	pada	per-
adaban	modern	dalam	lapangan	tersebut,	dapat	dilihat	dan	ba-
nyaknya	istilah	yang	berasal	dari	bahasa	Arab”	(h.	82)	“Tak	ada	
zaman	yang	begitu	 jelasnya	menunjukkan	keunggulan	bangsa-
bangsa	Islam	yang	pernah	besar	melebihi	dunia	Kristen	seperti	
abad	ke	10.	Ketika	itu,	Islam	berada	di	puncak	kemakmurannya,	
dan	Eropa	yang	beragama	Kristen	seakan	berhenti	tiada	peng-
harapan”	(h.	106)��

“Tugas	pokok	umat	manusia	 telah	dilaksanakan	oleh	umat	Is-
lam.		Filsuf	terbesar,	Al-Farabi,	seorang	Muslim.	Para	ahli	ilmu	
pasti	terbesar	seperti	Abu	Kamil	dan	Ibrahim	Ibnu	Sinan	juga	
Muslim.	Ahli	ilmu	bumi	dan	ensiklopedia	terbesar,	Al-Mas’udi,	
seorang	Muslim,	ahli	sejarah	terbesar,	juga	seorang	Muslim”

Kesemuanya	itu	terjadi	pada	abad	pertengahan	ketika	Eropa	
yang	 beragama	 Kristen	 hanya	 mengenal	 dasar	 permulaan	 ilmu	
pengetahuan,	dan	 itu	pun	ada	pada	 segolongan	orang	yang	 tak	
banyak	jumlahnya,	yakni	cuma	kaum	padri.��

Di	 zaman	 Khalifah	 Harun	 Al-Rasyid	 (786-809)	 dan	 Al-
Ma’mun	(813-883)	menyelami	filsafat	Yunani	dan	Parsi,	maka	di	

12)   Jean Astru�, Memoires Pour Servir A L’histoire De La Faculte De Me-
decine De Montpellier, Paris, 1767
13)   Sir Thomas Arnold dan Alfred �uilaume, Op.Cit, bab �eography and 
Commen�e.
14)   Philip K. Hitti, Op.Cit, h. 531
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Barat	Chartemagne	(Karel	Agung,	kaisar	Prancis)	dan	para	bang-
sawan	 nya	 asyik	 melakukan	 kegemaran	 mereka	 menulis	 nama	
mereka	sendiri.��

Pada	tahun	535,	seorang	rahib	bernama	Cosmas	yang	pernah	
mengunjungi	India	dan	Etiopia	dan	akhirnya	tinggal	di	suatu	bia-
ra	di	Alexandria,	menulis	buku	dengan	judul	Christian Topograp-
hy.	Dalam	buku	itu	dinyatakan	bahwa	berdasarkan	makna	harfiah	
dari	ayat	Bebel,	maka	bumi	berbentuk	jajaran	genjang	yang	pan-
jangnya	dua	kali	lebarnya	dan	antipode	tak	ada.	��	Karena	itu,	di	
Barat	hasil	penyelidikan	para	sarjana	Islam	dalam	lapangan	ilmu	
bumi	terbatas	pengaruhnya.	Pada	abad	ke	9	mereka	mengajarkan	
bahwa	berbentuk	bola,	sedangkan	setengah	bola	dunia	yang	di-
kenal	mempunyai	sebuah	kubah	atau	pusat.		Q���at�l-Ardi,	yang	
mereka	 sebut	 Arin.	 Teori	 tentang	 Arin	 itu	 kemudian	 terdapat	
dalam	sebuah	karangan	dalam	bahasa	Latin,	I�ago M�ndi,	oleh	
Kardinal	Pierre	d’Ailly	(1350-1420)	yang	diterbitkan	pada	tahun	
1410.	 Di	 dalamnya	 terdapat	 suatu	 ajaran	 yang	 menyebabkan	
Christophorus	Colombus	percaya	bahwa	berbentuk	pier	(seperti	
buah	jambu	biji	yang	lonjong),	dan	bahwa	di	setengah	bola	bumi	
sebelah	Barat	yang	bertentangan	dengan	Arin	itu	ada	suatu	pusat	
lagi	yang	tinggi.��

Menurut	Al-Maqari,	ahli	sejarah	(jilid	II,	h.	254),	orang	yang	
pertama	dalam	sejarah	bangsa	Arab	mengadakan	percobaan	ilmi-
ah	untuk	terbang	ialah	Ibnu	Firnas.	Peralatan	terbangnya	dibuat	
dari	selengkap	pakaian	dari	bulu	dengan	sayap	yang	membawanya	
terbang	 di	 udara	 pada	 jarak	 yang	 jauh.	Tetapi	 ketika	 turun	 dia	

15)   Ibid, h.315
16)   Le�ky, The Rise and Influence of Rationalism in Europe, bab II
17)   Philip K. Hitti, Op.Cit, h. 579; Sir Thomas Arnold dan Alfred �uilaume, 
Op.Cit, h. 94
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terluka,	 karena	pakaiannya	 tidak	dilengkapi	 ekor.	 	Abul-Qasim	
Abbasi	Firnas	 (meninggal	 888)	 terkenal	 sumbangan	nya	dalam	
memasukkan	dan	melazimkan	musik	Timur	ke	Spanyol.	Orang	
cerdas	ini		menemukan	pembuatan	kaca	“dari	batu”	dan	membuat		
semacam	 planetarium	 sehingga	 orang	 dapat	 melihat	 	 bintang,	
awan,	dan	kilat.��	Fikiran	untuk	terbang	di	udara	mungkin	tim-
bul	dalam	dirinya	setelah	mem	baca	Sabda	Ilahi	di	dalam	Qur’an	
Suci:

“Dan	suatu	tanda	bukti	bagi	mereka	ialah,	bahwa	Kami	meng-
angkut	keturunan	mereka	dalam	kapal	yang	penuh	muatan.	Dan	
Kami	ciptakan	untuk	mereka	yang	ser�pa dengan it�,	yang	mere-
ka	naiki”	(36:	41,42)��

Keadaan	 umum	 kultur	 Islam	 di	 Andalusia	 (Spanyol)	 pada	
abad	10	telah	mencapai	 tingkat	sedemikian	tingginya,	 sehingga	
Dozy,	 seorang	orientalis	 bangsa	Belanda	 (1820-1883)	dan	para	
sarjana	 lainnya	 berkata	 :”En	 Andaloise,	 presque	 tout	 le	 monde	
savait	lira	en	ecrite”	(Di	Andulisia	hampir	setiap	orang	dapat	me-
nulis	dan	membaca)	 �0	Ketika	itu	Kordova,	Baghdad,	dan	Kon-
stantinopel	 (Qustantiniyah)	merupakan	tiga	pusat	kultur	dunia.	
Menurut	 ahli	 sejarah	 di	 zaman	 itu,	 Ibnu	 Idhari	 dan	 Muqqari,	

18)   Philip K, Hitti, Op.Cit, h. 598
19)   Ayat 41 menerangkan kapal-kapal yang mengangkut manusia di lautan. 
Ini telah diketahui oleh manusia pada waktu Qur’an diturunkan. Tetapi yang 
diterangkan oleh ayat ini bukanlah kapal, melainkan yang serupa dengan itu. 
Ini adalah kapal-kapal yang mengangkut manusia di udara, yaitu kapal udara 
dan  kapal  terbang  zaman  sekarang.  Konon  dikatakan  bahwa  itu  di�iptakan 
oleh Allah, karena hanya dengan ilmu pengetahuan dan alat-alat yang dibe-Allah, karena hanya dengan ilmu pengetahuan dan alat-alat yang dibe-, karena hanya dengan  ilmu pengetahuan dan alat-alat yang dibe-
rikan Allah semata, maka manusia mampu memperoleh keahlian di bidangAllah semata, maka manusia mampu memperoleh keahlian di bidang  semata, maka manusia mampu memperoleh  keahlian  di  bidang 
angkasa, dan mampu membuat kapal udara ( Maulana Muhammad Ali, The 
Holy Qur’an, note 2085a)
20)   Dozy, Histoire Des Musulmans D’espagne, Leyde,  1932,  tome  II,  h. 
184; Reynold A Ni�holson, A Literary History of  the Arabs, �930  h. 4�9
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di	Kordova	ada	113.000	rumah,	21	kota	kecil	(suburbs),	70	per-
pustakaan	dan	banyak	sekali	 toko	buku,	begitu	pula	masjid	dan	
istana,	 jalan	 bermil-mil	 diratakan	 dan	 dibatu,	 diterangi	 dengan	
lampu	 yang	 ada	 pada	 setiap	 rumah	 di	 tepinya.	 Sedangkan	 700	
tahun	sesudah	itu	di	London,	satu	lampu	umumpun	tak	ada.	Dan	
ber	abad-abad	kemudian	di	Paris,	siapa	pun	yang	melangkah	di	
depan	pintu	rumahnya	pada	waktu	hujan,	kakinya	pasti	terpero-
sok	ke	dalam	lumpur	sedalam	mata	kakinya.	��	Ketika	universitas	
Oxford	masih	memandang	mandi	sebagai	suatu	kebiasaan	biadab,	
di	 Kordova	 para	 ahli	 ilmu	 pengetahuan	 	 telah	 turun-menurun	
menikmati	pemandian	dalam	bangunan-bangunan	yang	mewah.	
Karena	 itu	 ibukota	Andalusia	menjadi	masyhur,	dihormati,	dan	
dikagumi	para	turis.��

Kebiasaan	 kita	 memakai	 istilah	 The Dark Ages	 (Abad	 Ke-
gelapan)	untuk	mencakup	masa	699	sampai	1000	tahun	itu	me-
nyatakan	perhatian	kita	kepada	dunia	tidak	dapat	dibenarkan.	Di	
Cina	 pada	 masa	 dinasti	Tang	 …	 masuk	 zaman	 itu.	 Dari	 India	
sampai	 Spanyol,	 peradaban	 Islam	 yang	 cemerlang	 berkembang	
dengan	suburnya.	Apa	yang	pada	waktu	itu	tak	dikenal	oleh	umat	
Nasrani,	 bukan	 tak	dikenal	 oleh	peradaban	dunia,	 tetapi	mere-
kalah	 yang	mengalami.	Tak	 seorang	pun	 yang	menduga	bahwa	
Eropa	Barat	kemudian	menjadi	terkemuka,	baik	dalam	kekuasaan	
maupun	kultur.	Bagi	kita,	rupanya	yang	disebut	peradaban	hanya	
peradaban	Eropa	Barat,	ini	pandangan	yang	sempit.��

Selama	limaratus	tahun	Islam	menguasai	dunia	dengan	ilmu	
pengetahuan,	 dan	 peradabannya	 yang	 tinggi.	 Sebagai	 pewaris	

21)   John W. Draper, A History of the Intellectual Development of Europe, 
rev.ed., London, 1910, vol., h.31
22)   PhilipK. Hitti, Op.Cit., h. 526
23)   Bertrand Russel, History of Wester Philosophy, London, 1957, h. 419
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ilmu	 pengetahuan	 dan	 filsafat	 Yunani,	 Islam	 telah	 meneruskan	
kekayaan	 itu	 ke	 Eropa	 Barat	 sesudah	 diperkaya	 olehnya.	 Islam	
telah	 memperluas	 hubungan	 intelektual	 abad	 pertengahan,	 dan	
mempengaruhi	kehidupan	serta	pemikiran	Eropa	secara	menda-
lam.��

“Saya	 berharap	 tak	 lama	 lagi	 kita	 akan	 tiba	 di	 mana	 sekalian	
orang	arif	dan	berpendidikan	dari	 segala	bangsa,	dapat	mene-
rapkan	sistem	pemerintahan	atas	dasar	prinsip-prinsip	Qur’an.	
Karena	 hanya	 itulah	 yang	 benar,	 dan	 hanya	 itulah	 yang	 dapat	
membawa	kita	kepada	kebahagian”��

24)   Ja��ues C. Riesler, La Civilisation Arabe, Paris, 1955
25)   Cherfils, Gonaparte Et L Islam, Paris, hh. 105-125. Tentang besar nya 
sumbangan sarjana Islam yang meletakkan dasar kuat bagi peradaban dan in-
telektual Eropa �ukup banyak dapat kita peroleh. Pemba�a yang ingin menda-
lami dapat memba�a buku Batu Sendi Peradaban Barat yang Diletakkan para 
Sarjana Islam,  oleh Rom Landau,  diterjemahkan H.M. Ba�hrun, PT  I�htiar 
Baru, Jl. Majapahit 6 Jakarta, 1965
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HUBUNGAN AGAMA DENGAN 
ILMU PENGETAHUAN

1.		Ciptaan	Alam	Semesta

Pada	 bab	 III	 telah	 dikemukan	 seluruh	 ciptaan	 Iahi	 ialah	
Sh�n’�llah,	perbuatan	Allah, yakniAllah, yakni,	yakni	Per��atan Me�pekerjakan Da-
ya Cipta Pi�pinan-Nya	 (Khalq Wal A�r;	7:54;	41:	12;	87:	1-3).	
Se�agai Perantaraan Menciptakan	 (52:	 35). Unt�k Mew�j�dkan 
Secara Berangs�r-Angs�r Kehendak-Nya Me�anifestasikan dan 
Merealisasikan Kasih Sayang-Nya dala� Segala Aspeknya	 (:	 1-3)	
Maka	pada	hakekat	nya,	seluruh	alam	semesta	itu	adalah	aktivi-
tas,	proses,	atau	peristiwa	penjelmaan	bekerjanya	Daya	Cipta	dan	
Pimpin	 yang	 aktif	 melaksanakan	 Kehendak	 Ilahi	 dengan	 tiada	
henti-hentinya	menjadi	satu-satunya	realitas	(individ�alis�e e��o 
di�ent)

“Semuanya	 yang	 ada	di	 langit	 dan	di	 bumi	bermohon	kepada	
Nya.	Setiap	saat	Dia	dalam	suatu	urusan”	(55:29)
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“…	Dia	menambah	dalam	ciptaan	apa	yang	dikehendaki-Nya.	
Sesungguhnya	Allah mempunyai kekuasaan atas segala sesuatu”Allah mempunyai kekuasaan atas segala sesuatu”	mempunyai	kekuasaan	atas	segala	sesuatu”	
(35:	1)

Dalam	24:	35,	Allah disebutAllah disebut	disebut	N�r�s-sa�awati wal-ardli,	Nur	
atau	cahaya	sarwa	sekalian	alam.	Nur	ialah	apa yang �enjadikan 
nyata �arang-�arang yang terse���nyi.�	Jadi	alam	semesta	itu	asal-
mulanya	dalam	bentuk	enersi	yang	tak	nyata,	kemudian	berangsur-
angsur	berubah	bentuknya	melalui	enam	tingkat	perkembangan	
(7:	 54),	 hingga	 akhirnya	 dapat	 ditangkap	 oleh	 indria	 manusia.	
Mula-mula	 yang	 tak	 tampak	 itu	 tumbuh	 menjadi	 Dukhan,	 zat	
seperti	gas	(41:	11)	yang	pada	tingkat	berikutnya	di	pisah-pisah-
kan	seperti	sabda	Ilahi	berikut	ini:

“Tiadakah	 orang-orang	 tak	 beriman	 itu	 melihat	 bahwa	 langit	
dan	bumi	(alam	semesta	sekalian)	bertaut,	kemu	dian	Kami	pi-
sahkan	keduanya	?	Dan	Kami	jadikan	dari	air		tiap-tiap	sesuatu	
yang	hidup.	Maka	tiadakah	mere	ka	itu	mau	percaya	?	Dan	Kami	
jadikan	gunung-gunung	di	bumi	dengan	teguh	supaya	dai	(bu-
mi)	tidak	guncang	dengan	mereka,	dan	Kami	jadikan	padanya	
jalan-jalan	yang	lebar	supaya	mereka	mengikuti	pimpinan	yang	
benar.	Dan	Kami	jadikan	langit	suatu	atap	yang	dijaga,	akan	te-
tapi	mereka	tidak	memperhatikan	tanda-tandanya.	Dan	Dialah	
yang	 menciptakan	 malam	 dan	 siang	 dan	 matahari	 dan	 bulan.	
Semuanya	berenag	pada	suatu	lingkaran	peredaran”	(21:	30-33)

“Dan	suatu	tanda	bagi	mereka	ialah	bumi	yang	mati	Kami	hi-
dupkan	dia,		dan	Kami	keluarkan	dari	padanya	biji-bijian	supaya	
mereka	makan	darinya.	Dan	kami	 jadikan	padanya	kebun-ke-
bun	kurma	dan	anggur	dan	Kami	buat	padanya	mata	air	supa-
ya	mengalir	 agar	mereka	dapat	makan	dari	padanya	buah	dan	
bukanlah	 tangan	 mereka	 yang	 membuatnya;	 tiadakah	 mereka	
mau	berterima	kasih?	Maha	Suci	Dia	Yang	telah	menciptakan	
pasangan	dari	segala	sesuatu,	dari	yang	ditumbuhkan	bumi	dan	
dari	 jenis	 mereka	 dan	 dari	 yang	 tidak	 diketahui	 mereka.	 Dan	
suatu	tanda	bagi	mereka	ialah	malam,	Kami	pisahkan	dari	siang,	
maka	lihatlah	mereka	dalam	kegelapan,	dan	matahari	bergerak	

1)   Qamus Al-Muhit; Tajul-Arus
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terus	ke	tempat	dan	waktu	yang	tak	dapat	dilampaui	(ke	suatu-
batas	yang	telah	ditetapkan	tempat	perkisarannya)	�	Itu	ketentu-
an	Yang	Maha	kuasa,	Yang	Maha	tahu.	Dan	tentang	bulan	telah	
Kami	tentukan	baginya	fase-fase	hingga	dia	kembali	menjadi	se-
perti	tangkai	buah	palem	kering	yang	sudah	tua.	Tiadalah	patut	
bagi	matahari	menyusul	bulan,	dan	tiadalah	malam	mendahului	
siang.	Dan	semua	beredar	pada	suatu	lingkaran	peredaran”	(36:	
33-40)

“Demi	 langit	yang	penuh	jalan	peredaran	benda-benda	 langit”	
(51:	7)

Allah mengatasi dari segala macam pembatas an, jadi tidak	mengatasi	dari	segala	macam	pembatas	an,	jadi	tidak	
terbatas	kepada	tempat,	melainkan	kita	menghadapi	Nya	di	sega-
la	jurusan.

“Penglihatan	mental	 tidak	memahami	 (mencapai	pengetahuan	
tentang)	Dia	dan	Dia	memahami	sekalian	penglihatan	mental,	
dan	Dia	ialah	Yang	Maha-halus,	Yang	Maha-sadar”	(6:	104)

“Suatu	pun	tiada	yang	seperti	Dia	…”	(42:	11)

“Timur	dan	Barat	itu	kepunyaan	Allah, karena itu kemana punAllah, karena itu kemana pun,	karena	itu	kemana	pun	
kamu	sekalian	menghadap,	di	sanalah	tujuan	(perhatian	Allah).Allah).).	
Sesungguhnya	Allah itu Maha-murah, Maha-tahu” (2: 115)Allah itu Maha-murah, Maha-tahu” (2: 115)	itu	Maha-murah,	Maha-tahu”	(2:	115)

“Bahkan	Allah lebih dekat kepada manusia dari urat lehernya”Allah lebih dekat kepada manusia dari urat lehernya”	lebih	dekat	kepada	manusia	dari	urat	lehernya”	
(50:	16)

Berdasarkan	sabda	Ilahi	yang	menyatakan	bahwa	Allah ituAllah itu	 itu	
“the all pervading Spirit”,	maka	kata	Sa�aha	atau	berenang	pada	
akhir	 kedua	 kutipan	 pertama,	 mengandung	 makna	 bahwa	 ada	
suatu	 tempat	 benda-benda	 langit	 bergerak	 di	 dalamnya	 dan	
bukan	mengapung	pada	permukaannya	 tetapi	 berenang,	 seperti	
perenang	di	dalam	air.	Tempat	alam	semesta	berenang	di	dalam-
nya	itu	adalah	Daya	Cipta	dan	Pimpin	Ilahi.	Maka	dapat	ditarik	
kesimpulan	penting	sebagai	berikut:

2)   Tajul-Arus
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Daya	Cipta	dan	Pimpin	Ilahi	itu	ialah	enersi	yang	menyata-
kan	dan	merealisasikan	Kehendak	Ilahi	yang	menjadi	 latar	
belakang	atau	dasar	umum	dari	seluruh	ciptaanNya	(general 
s��strate	atau	�nderlying energy of �anifestation and realiza-
tion)
Dasar	rohani	(spirit�al �asis)	dari	segala	sesuatu	itu	sifatnya	
Abadi	 dan	 Memimpin	 sekalian	 proses	 pertumbuhan	 dan	
perkembangan	ke	satu	arah	tertentu,	 serta	mewujud	dalam	
keanekaragaman	 bentuk,	 organisasi,	 struktur,	 dan	 fungsi	
yang	tidak	kekal	serta	berubah	terus	menerus
Evolusi	Kreatif	yang	tersimpul	dalam	kata	Rabb	(91:	1)	itu,	
bukanlah	suatu	proses	yang	bersifat	materialistis,		melainkan	
perwujudan	 Kehendak	 Ilahi.	 Hal	 ini	 tampak	 dari	 aktivitas	
yang	tak	putus-putus	dalam	merealisasikan	nilai-nilai	abadi	
(enternal val�es)	dengan	wujud	kesadaran	yang	kian	lama	kian	
tinggi	atau	dalam	organisme	yang	kian	lama	kian	rumit	(co�-
plex).	 Organisme	 ini,	 hakekatnya	 bukan	 suatu	 mekanisme,	
tetapi	suatu	kesatuan	teleologis,	yakni	suatu	totalitas,	prinsip,	
atau	daya	yang	mengorganisir,	memberi	struktur,	melingkup,	
mengintegrasikan,	dan	mengarah	kan	segala	macam	proses	
ke	satu	tujuan	(telos).	Tak	ada	proses	fisichemis	yang	berdiri	
sendiri,	 tetapi	 semuanya	 melayani	 prinsip	 teleologis	 yang	
satu	itu.	Nilai-nilai	abadi	yang	biasa	disebut	Sifat-Sifat	Ilahi,	
ialah	segala	aspek	dari	Rahmat	Ilahi,	yakni	kelembutan	hati	
(kasih	sayang)	yang	menghendaki	perbuatan	untuk	melaku-
kan	kebajikan	kepada	yang	dirahmati.�

Ciptaan	suatu	benda	yang	mana	pun	juga,	ialah	suatu	modi-
fikasi	dari	Daya-Cipta	dan	Pimpin	itu.	Artinya,	setiap	benda	
merupakan	 Daya-Cipta	 dan	 Pimpin	 dalam	 keadaan	 atau	

3)   Ar-Raghibu’l-Isfahani

a)

b)

c)

d)
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bentuk	wujud	yang	khusus,	 tetapi	dengan	 tiada	perubahan	
pada	ciri	dasarnya	yang	asli,	yaitu	Memimpin,	yang	menam-
pakkan	 diri	 sebagai	 Mencipta.	 	 Jadi	 alam	 semesta	 tak	 ada	
Dualisme	dalam	bentuk	materi	dan	kesadaran	atau	jiwa.	Se-
gala	hubungan	keesaan	antara	Allah dengan seluruh makhlukAllah dengan seluruh makhluk	dengan	seluruh	makhluk	
Nya,	hendaknya	diindahkan	dan	dipelihara	keutuhannya.

“Dan	 orang-orang	 yang	 menghubungkan	 apa	 yang	 dititahkan	
Allah supaya dihubungkan …” (11: 21; 2: 27)	supaya	dihubungkan	…”	(11:	21;	2:	27)

Semesta	 alam	 hanya	 merupakan	 pernyataan	 sebagian	 kecil	
saja	dari	aktivitas-cipta	Ilahi	yang	kemungkinan	tak	 terba-
tas.
Dari	kesimpulan	di	atas	itu	nyatalah	kiranya	bahwa	apa		pun	

tak	mungkin	ada	dalam	keadaan	terpisah	dari	Daya	Ilahi	walau-
pun	 sesaat.	 	 Sehingga	 tak	 mungkin	 difahami	 sepenuhnya	 dan	
dilukiskan	 selengkapnya,	 jika	 orang	 memandangnya	 dan	 mem	
perlakukannya	sebagai	suatu	yang	terdiri	sendiri	serta	sama	sekali	
terlepas	dari	hubungan	dengan	pusatnya,	atau	dari	ikatan	kesatu-
annya	dengan	Daya-Cipta	dan	Pimpin	Ilahi.

“…	Dan	Allah tidak demikian sehingga apa pun di langit dan diAllah tidak demikian sehingga apa pun di langit dan di	tidak	demikian	sehingga	apa	pun	di	langit	dan	di	
bumi	dapat	melepaskan	diri	dari	padaNya.	Sesungguhnya	Dia	
Maha-tahu,	Maha-kuasa”	(35:	44)

2.		Dasar	Umum	Semesta	Alam

Daya-Cipta	dan	Pimpin	Ilahi,	merupakan	faktor	dasar	yang	
melingkupi,	mengorganisir,	memberi	bentuk	dan	struktur,	meng-
integrasikan	 segala	 jenis	 proses	 yang	 disebut	 alam	 semesta	 	 itu	
menjadi	satu	kesatuan	(�nitas ��ltiplex),	dan	mengarahkannya	ke	
satu	tujuan	tertentu.	Tanpa	memperhatikan	 latar	belakang,	me-
tafisi,	atau	sifat	asli	terakhir	(final nat�re)	pada	benda-benda	itu,	

e)
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maka	 sekalian	 ilmu	 pengetahuan	 menggabungkan	 bermacam-
macam		penyataan	yang	secara	implicit	mem	benarkan	berbagai	
latar	belakang	atau	dasar	yang	tak	ada	sangkut	pautnya	satu	de-
ngan	lainnya.	Ilmu	fisik	zaman	sekarang	yang	didasarkan	telaah	
statis	 tik	dari	 tabiat	atau	kelakuan	electron,	atom,	molekul,	dan	
sebagainya,	 telah	meninggalkan	pengertian	materi	dari	 abad	ke	
19	sebagai	dasar	segala	sesuatu,	dan	memandang	electron	sebagai	
batu	sendi	terakhir	dari	alam	semesta.	Adapun	yang	disebut	elec-
tron	itu	tak	lain	sekedar	lambing	atau	simbol	belaka�	dari	sesuatu	
yang	diduga	ada	di	balik	pengaruhnya.	Orang	tak	tahu	dan	tak	
mungkin	tahu,	apakah	sebenarnya	atom	itu,	karena	tak	ada	jalan	
bagi	 ilmu	 fisika	 untuk	 mengetahuinya,	 apalagi	 mengenai	 elec-
tron.	Oleh	sebab	itu,	Sir	Arthur	Stanly	Eddington,	seorang	ahli	
astro-fisika	yang	terkenal	(1882-	1944)	mendefinisikan	electron	
sebagai	so�ething �nknown is doing don’t know what (Sesuatu	yang	
tak	 diketahui,	 berbuat	 apa	 yang	 apa	 yang	 tidak	 kita	 ketahui)	 �.	
Sedangkan	menurut	Bertrand	Russel,	seorang	filsuf	abad	20	yang	
kena	maan,	berpendapat	bahwa	electron	itu	tak	lain	adalah	suatu	
lingkungan	yang	dapat	memancar	dari	padanya	enersi,	it	is	merely	
region	from	which	energy	may	radiate	�,	sebab	satu-satunya	hal	
yang	 dapat	 diperiksa	 benar-tidaknya	 tentang	 electron	 itu	 ialah	
pancaran-pancaran	atau	radiasi	itu.

4)   “Das Atom der modernen Physik kann zun��hst nur Symbolis�her werden“Das Atom der modernen Physik kann zun��hst nur Symbolis�her werden 
dur�h eine Partikels Differentialglei�hung I einem abstrakte vieldie mensiona-
len Raum” (h. 36) “Das unteilbare Elemen Tellertu�h der moderenen Physik 
ist seinem Wese na�h ni�ht ein materielles �ebil de in Raum und Zeit, sondem 
gawissermaszen nur ein Symbol bei dessen Einfuhrung die Naturgesetze eine 
besonders einfa�he �estalt annehmen” (W. Heinsenberg, Wandlungen in Den 
Grundlagen Der Naturwisswnchaft, h. 53
5)   The Nature of the Physical World, London, 1955, h. 280
6)   Bertrand Russel, Philosophy, New York, 1927, h. 105. Lihat juga Matter, 
by Ralph E. Lapp, and the editors of Life, Life Science Libary
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Ilmu	fisika	memang	tak	perlu	berspekulasi	tentang	substansi	
yang	di	 tempat	 radiasi	 itu	berasal,	 karena	 itu	di	 luar	 jangkauan	
penyelidikan	ilmu	fisika,	jadi	adanya	di	luar	lingkungan	penelitian	
ilmiah.	Dengan	demikian	orang	boleh	saja	berkata	bahwa	seorang	
ahli	fisika	sesungguhnya	tak	peduli	apakah	atom	atau	electron	itu	
benar-benar	ada	atau	tidak.	Jangan	dikata	lagi	berbicara	asal	mula	
dan	akhir	dari	alam,	itu	di	luar	penelitian	ilmiah.	Mungkin	sikap	
tak	acuh	itu	disebabkan	karena	inteligensi	dan	hasilnya	ilmu	pe-
ngetahuan	bersifat	pragmatis	 atau	praktis	utilistis.	Baginya,	 cu-
kuplah	kalau	alam	yang	dipelajarinya	dapat	memenuhi	kebutuhan	
sosial	yang	praktis	dan	dapat	hidup	secara	progresif.	Oleh	sebab	
itu,	cukuplah	yang	diperhatikan	teori	hasil,	sedangkan	proses	atau	
cara	hasil	itu	dicapai,	tak	perlu	diketahui.	Akibatnya,	bahwa	yang	
dihasilkan	ilmu	fisika	itu	akhirnya	tak	lebih	dari	alam	perlambang,	
alam	yang	tak	mem	punyai	makna	dan	mempunyai	nilai	lebih	dari	
apa	yang	dapat	dilukiskan	dengan	 lambing-lambang	ilmu	pasti.	
Jadi,	 itu	 hanya	 dapat	 didiami	 dengan	 tentram	 oleh	 lambang-
lambang	 itu	 sendiri	 dan	 tidak	oleh	manusia.	 (A.S.	Eddington).	
Memang	 bagi	 ilmu	 pengetahuan	 alam,	 alam	 yang	 hidup	 tidak	
mempunyai	nilai	yang	lebih	tinggi	dari	alam	yang	mati.	

Jika	dalam	lapangan	ilmu	fisika	orang	memper	gunakan	teori	
tentang	electron,	maka	dalam	lapangan	biologi,	baik	yang	sifatnya	
vitalistis	atau	neo-vitalistis,	mereka	menggunakan	prinsip	vitalis-
tis,	seperti	hidup	dominan	( J.	Reinke),	entelechie	atau	psychoid	
(H.	Driesch)	di	samping	proses	fisis	chemis	yang	sifatnya	kebetul-
an	dan	digunakan	oleh	para	penganut	biologi	mekanistis.	Dalam	
lapangan	ilmu	jiwa,	yang	dipandang	sebagai	unsur	pokok	menjadi	
prinsip	rohani,	seperti	naluri	(nisarga,	garizah),	nafsu,	libido,	jiwa,	
roh.	Segala	pemikiran,	teristimewa	tentang	kedudukan	manusia,	
dilakukan	 tanpa	 mengembalikan	 kepada	 latar	 belakang	 umum	
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yang	metafisis.	Sedangkan	menurut	ajaran	Islam	tentang	Keesaan	
Ilahi,	dapatnya	sekalian	ilmu	pengetahuan	yang	dapat	dipercaya	
atau	tidak,	bebas	dari	kelemahan	atau	tidak,	semuanya	bergantung	
kepada	dasar	umum,	tempat	kesemuanya	itu	bertumpu.

Sudah	barang	tentu,	dasar	umum	itu	tak	mungkin	ditemukan	
jika	orang	sudah	merasa	puas	dengan	sikap	tak	acuh	akan	masalah	
itu.	Atau	hanya	dengan	menekankan	bahwa	alam	semesta	berja-
lan	dan	diatur	secara	rahasia,	secara	gaib,	atau	misterius	menurut	
prinsip	ilmu	pasti,	atau	menurut	prinsip	vitalis,	atau	pula	menurut	
prinsip	 rohani.	 Namun	 mereka	 tidak	 berusaha	 mempersatukan	
kesemuanya	itu	di	bawah	satu	prinsip	dasar	yang	bersifat	umum,	
universal,	 atau	kosmis,	 yakni	dengan	 jalan	menyelami	keaneka-
ragaman	dan	kekhususan	alam	yang	menampakkan	diri	kepada	
kita	itu	sampai	kepada	kesatuannya	atau	pokok	pangkalnya	yang	
tak	dipisah-pisahkan	menjadi	unsur-unsur	yang	berbeda.	Usaha	
itu	tak	mungkin	dilakukan	orang	selain	masuk	ke	dalam	agama,	
yakni	dengan	mengerjakan	kesanggupan	rohani	yang	lebih	tinggi	
dari	kesadaran	indria	intelektual	nya.	Karena	itu,	agama	menjadi	
satu-satunya	cara	untuk	memecahkan	dengan	sepenuh	hati.

“Wahai	manusia,	sesungguhnya	engkau	harus	berusaha	dengan	
usaha	 yang	 keras	 (agar	 sampai)	 kepada	 Rabb	 engkau,	 hingga	
engkau	bertemu	dengan	Dia”	(84:	6)

“Katakanlah:	Aku	hanyalah	seorang	manusia	seperti	kamu	seka-
lian	–	diwahyukan	kepadaku,	bahwa	Tuhan	kamu	Tuhan	Yang	
Maha-esa.	Karena	itu,	siapa	jua	pun	berharap	akan	bertemu	de-
ngan	Rabb-nya	hendaklah	dia	melakukan	perbuatan-perbuatan	
baik	dan	tidak	mempersekutukan	siapa	pun	juga	dalam	pengab-
dian	kepada	Rabb-nya”(18:	110)
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3.		Gambaran	Alam	yang	Diberikan	oleh	Ilmu	Pengetahuan

Gambaran	yang	diberikan	ilmu	fisika	tentang	alam,	tak	lebih	
dari	alam	perlambang,	dan	susunan	kesadaran	indria	intelektual	
manusia.	Hal	itu	nyata	dari	keterangan	dua	orang	ahli	yang	diku-
tip	di	bawah	ini.

Menurut	Sir	James	Jeans,	seorang	ahli	ilmu	fisika	dan	filsuf	
ilmu	 pengetahuan	 (1877-1946),	 ada	 dua	 jenis	 alam	 yang	 harus	
dibedakan	dengan	jelas.	Ilmu	fisika	yang	baru,	mengetengahkan	
pendapat,	bahwa	selain	dari	materi	dan	radiasi	yang	dapat	di	lam-
bangkan	sebagai	 ruang	dan	waktu	biasa,	harus	ada	unsur-unsur	
lain	yang	tak	dapat	dilambangkan	seperti	itu.	Unsur	itu	sama	be-
nar	nyata	dengan	unsur-unsur	kebendaan,	akan	tetapi	tak	dapat	
ditangkap	oleh	indra	kita	dengan	langsung.	Jadi	alam	kebendaan	
seperti	yang	dirumuskan	di	atas	itu	merupakan	seluruh	alam	yang	
menampakkan	diri	kepada	kita	(the whole world of appearance)	bu-
kan	seluruh	alam	kenyataan	yang	sebenarnya	(not the whole world 
of reality).	Kita	dapat	memandangnya	sebagai	sesuatu	penampang	
silang	dari	alam	Kenya	taan	yang	sebenarnya.

Kita	dapat	membayangkan	alam	kenyataan	yang	sebenarnya	
itu	sebagai	suatu	aliran	yang	ber	gerak	dalam-dalam.	Alam	yang	
menampakkan	 diri	 kepada	 kita	 ialah	 permukaannya,	 ke	 bawah	
permu	kaan	itu	tak	dapat	melihat.		Peristiwa	yang	terjadi	di	se-
belah	dalam	sekali	dalam	aliran	 itu,	melempar	kan	gelembung-
gelembung	dan	pusaran-pusaran	ke	atas,	ke	permukaan	aliran	itu.	
Sekalian	gelem	bung	dan	pusaran	 itu,	 ialah	perpindahan	enersi	
dan	pancaran	dalam	kehidupan	kita	sehari-hari	yang	mempenga-
ruhi	 indria	kita,	 dan	dengan	 jalan	demikian	mengerjakan	batin	
kita.	Di	bawahnya	ada	aliran-aliran	yang	dalam	hanya	dapat	kita	
ketahui	dengan	jalan	menarik	kesimpulan.	Sekalian	gelem	bung	
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dan	pusaran	 itu	memperlihatkan	adanya	kesanggupan	mengga-
bungkan	(atomicity)	pada	unsur-unsurnya,	akan	tetapi	kita	tidak	
tahu	akan	adanya	kesanggupan	menggabungkan	yang	sesuai	de-
ngan	aliran	bawah	itu.�

Lincoln	Bernett	mengemukakan	bahwa	yang	di	ketahui	ma-
nusia	dari	kenyataan	yang	sebenarnya	itu	hanyalah	sebagian	kecil	
saja.	Pengetahuan	yang	sudah	sedikit	itu	pun	hanya	sedikit	dari	
ciptaan	Allah yang tak terhingga. Alam yang merupakan objekAllah yang tak terhingga. Alam yang merupakan objek	yang	 tak	 terhingga.	Alam	yang	merupakan	objek	
penyelidikan	ilmu	pengetahuan	alam,	diibaratkan	sebuah	gunung	
es	seperti	kami	gambarkan	di	bawah	ini.

a

b

c

Gambar 1. Gunung Es Ilmu Pengetahuan Alam
Kira-kira	sepersepuluh	bagian	(a)	yang	ada	di	atas	permukaan	

samudra	(c)	ialah	alam	yang	menampakkan	diri	kepada	kita,	yaitu	
alam	cahaya	dan	warna,	alam	langit	yang	biru	dan	daun-daunnya	
yang	 hijau,	 alam	 angin	 yang	 berhembus	 dan	 air	 yang	 berbunyi	
sayup-sayup.	Alam	yang	dibentuk	oleh	fa’al	(fisiologi)	alat-alat	in-
dria	manusia	merupa	kan	alam	(a)	di	mana	tempat	manusia	yang	
terbatas	kesanggupannya	dipenjarakan	oleh	fitrah	atau	naturnya	
yang	khas.		Dan	apa	yang	oleh	para	ahli	ilmu	pengetahuan	disebut	
alam	 kenyataan	 yang	 sebenarnya	 –	 kosmos	 yang	 tak	 berwarna,	
tak	bersuara,	tak	dapat	diraba,	yang	bagaikan	gunung	es	yang	di	

7)   “Appearan�e and Reality” dalam The Philosphers of Science, New York, 
1954, h. 383f
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bawah	bidang	pengindriaan	manusia	(b)	–	ialah	struktur	rangka	
yang	 terjadi	 dari	 lambang-lambang.	 Dan	 lambang-lambang	 itu	
berubah	(h.	123	f ).

Tentang	alam	yang	menampakkan	diri	kepada	kita	(a)	dite-
rangkannya:

“Lama	 kelamaan	 para	 filsuf	 dan	 para	 ahli	 ilmu	 pengetahuan	
alam	 mencapai	 suatu	 kesimpulan	 yang	 mengejutkan,	 karena	
setiap	benda	merupakan	jumlah	dari	sifat-sifatnya	belaka.	Dan	
karena	 sifat-sifatnya	 itu	hanya	 ada	dalam	batin	 saja,	maka	 se-
luruh	alam	objektif	yang	ter	susun	dari	dari	materi	dan	enersi,	
atom	 dan	 bintang-bintang,	 hanya	 ada	 sebagai	 suatu	 susunan	
yang	 dibangun	 oleh	 kesadaran,	 suatu	 bangunan	 yang	 tersusun	
dari	lambing-lambang	yang	disepakati	dan	dibentuk	oleh	indria	
manusia”	 (h.	 21)	 	 “Satu-satunya	 alam	 yang	 benar-benar	 dapat	
diketahui	 manusia	 ialah	 alam	 yang	 diciptakan	 baginya	 oleh	
indrianya.	Jika	dia	hapuskan	sekalian	kesan	yang	direkam	oleh	
indria	dan	disimpan	oleh	ingatan,	maka	suatu	pun	tak	ada	yang	
tertinggal”	(h.	123f )�

4.		Ciri	Ilmu	Pengetahuan

Alam	 yang	 menampakkan	 diri	 kepada	 kita,	 dan	 dipelajari	
oleh	ilmu	pengetahuan	dengan	metode	pengamatan	yang	seksa-
ma,	 penggolongan,	 analisis	 data	 atau	 fakta	 yang	 diperoleh	 dari	
observasi	menurut	kecerdasan	akal,	dengan	maksud	menemukan	
hubungan	yang	logis	antara	fakta	dan	memahami	makna	relatif-
nya,	 menarik	 kesimpulan	 induktif	 dan	 deduktif	 dari	 hasil	 ana-
lisis	 dan	 diskripsinya.	 Akhirnya,	 percobaan	 atau	 observasi	 yang	
disengaja	secara	sistematis	tersebut,	semuanya	dilakukan	dengan	
cermat,	dengan	tujuan	menempatkan	alam	fisis-empiris	di	bawah	
kekuasaan	hukum	yang	memungkinkan	manusia	meramalkan	apa	
yang	akan	terjadi	dalam	keadaan	tertentu.

8)   The Universe and Dr. Einstein, New York, 1957
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Dari	seluruh	alam	kenyataan	 	yang	sebenarnya,	maka	yang	
dapat	dipelajari	hanyalah	teramati	secara	empiric,	dan		aspeknya	
pun	secara	mekanis	kausal,	serta	hal	yang	kuantitatif	dapat	diukur.	
Aspek	lain	yang	tak	dapat	diselidiki	dengan	metoda	ini	menjadi	
diabaikan	 mereka.	 Ilmu	 pengetahuan	 hanya	 menerangkan	 ba-
gaimana	peristiwa	itu	terjadi,	dan	tanpa	perlu	untuk	memahami	
penyebabnya,	prosesnya,	atau	mekanisme	dari	peristiwa	 itu	 ter-
jadi.	Jadi,	mengapa	peristiwa	itu	terjadi	seperti	yang	terjadi,	atau	
mengapa	 sebab	 tertentu	 itu	 mendatangkan	 	 peristiwa	 tertentu	
pula,	mengapa	alam	semesta	berjalan	seperti	dilukiskan	oleh	ilmu	
pengetahuan,	 maka	 hal	 itu	 tak	 diketahuinya.	 Walhasil,	 metode	
ilmu	 pengetahuan	 alam	 itu	 sifatnya	 memisahkan	 dalam	 fikiran	
saja,	 yakni	 alam	 ciptaan	 ilmu	 pengetahuan	 itu	 adalah	 abstraksi	
dari	 alam	sebenarnya	 (constr�ct),	karena	 itu	metodanya	menjadi	
terbatas.	Lapangan	pengalaman	 ilmiah	 sifatnya	metris,	dan	pe-
ngetahuan	yang	dicapainya	ialah	pengetahuan	yang	tersusun	se-
cara	konsep	(concept�al knowledge),	atau	pengetahuan	yang	dinya-
takan	 dengan	 lambang-lambang	 (sy��olical knowledge).	 Seperti	
tulis	Prof.	M.	Polanyi	dalam	bukunya	Personal Knowledge	(1958)	
sebagai	Explicit Knowledge,	yaitu	pengetahuan	yang	dapat	diru-
muskan	dengan	kata-kata,	peta,	rumus	ilmu	pasti,	dan	sebagainya,	
dan	 bukan	 pengetahuan	 yang	 dihasilkan	 oleh	 kontak	 langsung	
dengan	 kenyataan	 yang	 sebenarnya,	 atau	 dengan	 memesrakan	
diri	di	dalamnya,	melainkan	pengetahuan	yang	diperoleh	dengan	
memandang	 objek	 dari l�ar	 tidak	 dari dala�.	 Menurut	 Qur’an	
Suci,	pengalaman	yang	diperoleh	dengan	peng	 indriaan	 itu	ha-
rus	dilengkapi	dengan	pengalaman	F�ad	 atau	Qal�	 (hati;	32:	9;	
53:	6-14),	 jika	orang	meng	hasratkan	 inti�ate knowledge,	 yakni	
pengetahuan	 tentang	 sifat	 asli	 yang	 tak	 terpisahkan	 dari	 benda	
(intrinsic nat�re of things)
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Pembatasan	metode	 ilmu	pengetahuan	 itu,	 tentu	saja	 tidak	
berarti	bahwa	penelitian	ilmu	pengetahuan	tak	ada	artinya.		Ilmu	
pengetahuan	 memang	 secara	 sadar	 membatasi	 diri,	 dan	 secara	
metodologis	 penelitiannya	 memang	 memperlakukan	 peristiwa	
alam	seakan-akan	bersifat	kebendaan	Masing-masing	keilmuan	
menuntut	suatu	tujuan	tertentu,	dan	selaras	dengan	tujuan	terse-
but,	maka	masing-masing	keilmuan	memandang	 segala	 sesuatu	
dari	 sudut	 pandangnya.	 Hipotesis	 kerjanya	 bersifat	 pandangan	
kedepan,	dan	berlaku	dalam	bidangnya,	dan	metodologisnya	tepat	
guna	menjawab	pertanyaan	yang	diajukan	dalam	penelitian.	Pem-
batasan	ini	memang	perlu,	karena	ilmu	pengetahuan	terikat	oleh	
alat	peralatan	penyelidikan	yang	sifatnya	fisis.		Kalau	pada	masa	
silam	pendiri	 an	mereka	bersifat	umum,	mutlak,	dan	dogmatis,	
namun	 sekarang	 tak	 banyak	 ahli	 ilmu	 pengetahuan	 memperta-
hankan	pendirian	tersebut.	Bahwa	pem	batasan	metodologisnya	
tak	terelakkan	,	mestinya	berarti	bahwa	sifat	kebendaan	dari	hipo-
tesis	mereka	pun	terbatas	pada	fakta	alam	bendaan	saja.	

Harus	diakui,	bahwa	kita	jauh	lebih	banyak	ber	hutang	budi	
kepada	kemajuan	ilmu	pengetahuan,	dari	pada	berprasangka	bu-
ruk,	mencela,	dan	meremehkan	ilmu	pengetahuan.	Segala	usaha	
dan	 amal	 perbuatan	 manusia	 yang	 baik	 bukan	 tak	 ada	 artinya,	
asalkan	kita	pandai	menempatkan	diri	dalam	hubungan	yang	se-
wajarnya	dan	pandai	 pula	menilai	 secara	proporsional	 terhadap	
ilmu	pengetahuan.		Andaikata	para	ahli	tidak	mengabdikan	diri	
kepada	 ilmu	 pengetahuan,	 dan	 diam-diam	 melakukan	 penyeli-
dikan	di	laboratorium	yang	sunyi,	maka	tak	akan	ada	obat	pende-
ritaan	dan	sakit	yang	dapat	diringankan	dari	penemuan	mereka.	
Kalau	 tak	ada	keberanian	para	penjelajah,	penakluk	 laut,	udara,	
dan	ruang	angkasa	oleh	manusia,	maka	semuanya	itu	tak	mung-
kin	kita	rasakan	hasilnya.	Kalau	tidak	karena	perjuangan	dan	pe-
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ngorbanan	para	pencinta	 tanah	 air	 dan	hak-hak	 azasi	manusia,	
maka	kita	tetap	dibawah	kezaliman	sistem	feodal.	Seluruh	riwayat	
peradaban	manusia	terjadi	karena	penderitaan,	pengurbanan,	atau	
perbuatan	orang-orang	yang	mempunyai	visi	jauh	ke	depan	un-
tuk	mengabdikan	diri	seumur	hidup	kepada	perkara	yang	mereka	
pandang	baik	dan	mulia.	

Ilmu	pengetahuan	maju	atas	usaha	mereka	yang	dengan	ke-
sadaran,	disiplin,	berusaha	seobjektif	mungkin	tanpa	mencampu-
rinya	dengan	subjektivitas	yang	merusak,	memusatkan	segala	per-
hatian	kepada	objek	yang	sedang	diselidiki.	Kerja	keras	menurut	
taktik	dan	strategi	tertentu,	ketekunan	yang	tak	dapat	dikatakan	
ringan,	 telah	diperlihatkan	oleh	hamba	 ilmu	pengetahuan	 ilmu	
pengetahuan	di	seluruh	dunia.	Keadaan	dunia	tidak	akan	seburuk	
sekarang	ini,	jika	sekiranya	umat	manusia	dalam	lapangan	rohani	
pun	mengusahakan	 secara	 seimbang	 sebagaimana	dilakukannya	
di	atas.	

5.	Pengetahuan	Ekstra	Ilmiah

Pengetahuan	yang	sungguh-sungguh	mendalam	hanya	dapat	
dicapai	jika	kita	memasuki	lapangan	pengalaman	yang	non-met-
ris.		Seperti	telah	disinggung	di	atas,	pengalaman	dalam	lapangan	
itu	hanya	dapat	diperoleh	jikalau	roh	manusia	sementara	waktu	
dapat	mengatas	dari	lingkungan	jasmaniah,	indria,		maupun	inte-
leknya,	sehingga	kesanggupan	rohaninya	(spirit�al fac�lties)	yang	
di	Qur’an	disebut	f�ad atau	Qal��n	dapat	berfungsi	dengan	be-
bas.	Dalam	keadaan	batin	yang	merdeka	seperti	itulah,	maka	ke-
mampuan	indria	dan	kesadaran	rohani	dapat	menyelam	ke	dalam	
samudera	kerohanian,	sehingga	menjadi	landasan	bagi	masuknya	
sumber	hidup	dan	kekuatan	di	luar	kesadaran	spiritual.	Ini	hanya	
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dapat	 dicapai	 dengan	 perbuatan	 menghubungkan	 diri	 dengan	
Allah Subhanahu wa Ta’ala yang disebut	Subhanahu	wa	Ta’ala	yang	disebut	salat.

Peristiwa	ini	bukan	saja	membuka	suatu	alam	pengetahuan	
yang	sama	sekali	baru,	tetapi	juga	akan	membangkitkan	daya	baru	
pada	diri	manusia.	Daya	baru	ini	peranannya	dalam	memelihara	
dan	mengembangkan	batin	manusia,	sama	seperti	peranan	enersi	
fisis	yang	datang	dari	matahari	dan	masuk	ke	alam	tumbuh-tum-
buhan	yang	kemudian	diserap	olehnya,	sehingga	akhirnya	meng-
hasilkan	pemicu	bagi	proses	kimiawi	dalam	tubuh	manusia,	dan	
dalam	keadaan	itu	dapat	ditangkap	oleh	indria	kita.	Pada	peng-
alaman	 rohani	 tingkat	 tertinggi,	 kontak	 antar	 pribadi	 manusia	
dengan	Sumber	Segala	Hidup	itu	mengakibatkan	lepasnya	daya	
yang	bisa	mengubah	perjalanan	proses	di	dunia	ini,		dan	mengubah	
perjalanan	hidup	seseorang,	serta		sejarah	dari	bangsa-bangsa.	Ba-
nyak	 peristiwa	 yang	 dialami	 di	 dalam	 hidup	 Nabi	 Muhammad	
saw	yang	menjadi	bukti	kebenaran	ini.		Misalnya,	Isra	dan	Miraj,	
Hijrah,	 Perang	 Badr,	 Perang	 Uhud,	 dan	 lain	 sebagainya	 mem-
buktikan	Allah menolong hamba yang selalu bermohon padaNya.Allah menolong hamba yang selalu bermohon padaNya.	menolong	hamba	yang	selalu	bermohon	padaNya.	
Sambutan	jiwa	yang	sedemikian	dekat	dengan	Yang	Maha-hidup	
merupakan	inti	pengalaman	keagamaan		yang	berdampak	besar	
pada	amal	perbuatan	kita	sehari-hari.	Itulah	lapangan	dan	fungsi	
khas	agama	menurut	Qur’an	Suci

6.		Kesimpulan

Dari	uraian	terdahulu,	kiranya	jelas	bahwa	sebenarnya	tidak	
ada	pertentangan	antara	 Islam	dengan	 ilmu	pengetahuan.	Yang	
ada	 justru	 saling	melengkapi,	 dan	keduanya	mempunyai	 tujuan	
akhir	yang	sama,	yakni	mencapai	pengetahuan	yang	hakiki,	dan	
mengandung	unsur-unsur:
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a.	 yang	sifatnya	abadi	atau	berlaku	terus-menerus.
b.	 peristiwa	yang	sekali-kali	berlaku
c.	 peristiwa	yang	berulang	kali	terjadi
Suatu	kenyataan,	secara	lahiriah	dari	segi	tabiat	yang	dapat	

diamati	dengan	indria	dan	batin	mem	punyai	sifat	aslinya	(inner 
nat�re)

“Dia	(Allah) Yang pertama dan terakhir, dan Yang Zahir (nyata)Allah) Yang pertama dan terakhir, dan Yang Zahir (nyata))	Yang	pertama	dan	terakhir,	dan	Yang	Zahir	(nyata)	
dan	Batin	(gaib),	dan	Dia	Yang	Maha-tahu	akan	segala	sesuatu”

Agama	dan	ilmu	pengetahuan	memang	berbeda	metoda	yang	
digunakan,	karena	mereka	berbeda	fungsinya.	Dalam	ilmu	penge-
tahuan	kita	berusaha	menemukan	makna	pengalaman	kita	secara	
lahiriah,	sedangkan	dalam	agama	lebih	menekankan	pengalaman	
yang	 bersifat	 ruhaniah	 sehingga	 menumbuhkan	 kesadaran	 dan	
pengertian	keagamaan	yang	mendalam.	Dalam	beberapa	hal,	ini	
mungkin	dapat	dideskripsikan	oleh	ilmu	pengetahuan	kita,	tetapi	
tak	dapat	diukur	dan	dinyatakan	dengan	rumus-rumus	ilmu	pas-
ti.	Ini	pun	jangan	dipaksakan	untuk		diterangkan	menggunakan	
prinsip	ilmu	pengetahuan,	dan	kebenaran	ilmu	yang	umum	telah	
diakui	dalam	kelompoknya.	Interpretasi	atau	nilai	yang	diberikan	
kepada		oleh	keimanan	seseorang	tak	dapat	diuji	benar-tidaknya	
dengan	eksprimen	di	laboratorium.	Ahli	ilmu	jiwa	boleh	saja	me-
ngatakan	hubungan	manusia	dengan	Allah hanya sekedar prosesAllah hanya sekedar proses	hanya	sekedar	proses	
�e�proyeksikan	hubungan	cinta	antara	anak	dengan	orang	tuanya,	
akan	tetapi	ini	mereka	tidak	dapat	menyangkal	adanya	kenyataan	
jiwa	itu	dapat	dialihkan	ke	alam	lain,	dan	dianugerahi	indria	ber-
beda	dengan	indria	biasa.	

Sekalipun	 demikian,	 ada	 satu	 hal	 yang	 sudah	 jelas,	 bahwa	
kehidupan	jasmani	maupun	rohani	tetap	dikuasai	oleh	satu	aturan	
tata	tertib	hukum	universal.	Ini	berarti,	baik	agama	maupun	ilmu	
pengetahuan	terikat	oleh	suatu	kekuatan,	yaitu	Allah. KeduanyaAllah. Keduanya.		Keduanya	
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saling	melengkapi	dan	membantu	manusia	dalam	bidangnya	ma-
sing-masing	dengan	caranya	sendiri	dalam	usaha	melaksanakan	
Amanat	Ilahi	(33:	72)

Fungsi	agama	dan	ilmu	pengetahuan	dapat	dikiaskan	seperti	
hubungan	 mata	 dengan	 mikro	 skop	 atau	 teleskop.	 	 Mikroskop	
telah	membantu	 indria	mata	kita	yang	 terbatas,	 sehingga	dapat	
melihat	kuman-kuman	yang	terlalu	kecil	untuk	dilihat	oleh	mata	
telanjang.		Demikian	pula	benda	langit	yang	sangat	kecil	dilihat	
dengan	mata	telanjang,	karena	jauhnya,	maka	dapat	diamati	mata	
dengan	telekskop.	Demikianlah	halnya	wahyu Ilahi, telah mem-wahyu Ilahi, telah mem-	Ilahi,	telah	mem-
bantu	 akal	 	 untuk	 memecahkan	 masalah-masalah	 yang	 rumit	
untuk	diamati	oleh	indria	biasa.	Dan	jikalau	pun	ini	hanya	ditero-
pong	dengan	akal	saja,	maka	akan	menyesatkan	manusia.
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HUBUNGAN AGAMA  
DAN ILMU PENGETAHUAN 

DENGAN AMAL PERBUATAN

Dalam	Qur’an	Suci,	pengalaman	rohani	yang	non	metris	itu	
lebih	 diutamakan,	 karena	 besar	 kuasanya	 dalam	 meningkatkan	
mutu	 iman,	 pandangan,	 perasaan	 dan	 kemauan	 seseorang.	 De-
ngan	demikian,	akan	menimbulkan	suatu	sikap	batin	yang	khas	
bagi	pelaksanaan	hubungan	yang	sebaik-baiknya	antara	manusia	
dengan	manusia	dalam	 lapangan	apa	pun.	Baik	 itu	politik	 atau	
sosial	 ekonomi,	 dan	 lain	 sebagainya.	 Perbuatan	 itu	 selanjutnya	
berpengaruh	pada	pada	pertumbuhan	dan	perkembangan	batin	
manusia.

“Dan	Dialah	Yang	menciptakan		langit	dan	bumi	dalam	enam	
masa;	dan	singgasana	kekuasaan	Nya	senantiasa	di	atas	air	agar	
supaya	Dia	dapat	menyatakan	(sifat-sifat	yang	baik)	pada	kamu	
sekalian,	siapa di antara ka�� yang ter�aik per��atannya.	…”	(11:	
7)

“Wahai	umat	manusia,	sesungguhnya	telah	Kami	ciptakan	kamu	
sekali	dari	seorang	laki-laki	dan	seorang	perempuan,	dan	telah	
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Kami	 jadikan	kamu	 sekalian	 suku-suku	dan	keluarga-keluarga	
agar	kamu	mengenal	satu	sama	lain.	Sesungguhnya	yang	paling	
mulia	di	antara	kamu	pada	pandangan	Allah ialah yang palingAllah ialah yang paling	ialah	yang	paling	
baik	menjalankan	kewajibannya	dari	kamu.	Sesungguhnya	AllahAllah	
Yang	Maha-tahu.	(43:	13;	30:	22)

“Dialah	 yang	 menciptakan	 mati	 dan	 hidup	 agar	 Dia	 dapat	
menguji	 kamu	 sekalian,	 siapakah	di	 antara	kamu	yang	 terbaik	
perbuatannya.	 Dan	 Dia	 Maha-kuasa,	 Maha-pengampun”	 (67:	
2)

“Dan	 jika	 sekiranya	 Allah menghendaki niscayalah telah DiaAllah menghendaki niscayalah telah Dia	 menghendaki	 niscayalah	 telah	 Dia	
jadikan	kamu	sekalian	satu	umat,	akan	tetapi	supaya	Dia	dapat	
menguji	kamu	terhadap	yang	dianugrahkan	kepada	kamu.	Kare-
na	itu	berlomba-lombalah	dalam	perbuatan	baik	…”	(5:	48)

Pengetahuan	ilmiah	telah	memberi	kekuasaan	kepada	manu-
sia	untuk	menaklukkan	tenaga	alam,	tetapi	bukan	menaklukkan	
dirinya	 sendiri,	 menundukkan	 iblis	 atau	 keinginan	 rendahnya	
(2:	34).	 	Betapa	pun	besarnya	kemajuan	 ilmu	pengetahuan	dan	
teknologi,	 namun	 dia	 tak	 kuasa	 meniadakan	 rasa	 khawatir	 dan	
takut,	kesedihan	dan	duka	cita,	keinginan	dan	harapan	yang	tak	
terpenuhi	dan	kematian.	Kebutuhan	manusia	akan	hiburan	dan	
pertolongan	Allah terus tetap ada. Dengan kemajuan usaha ma-Allah terus tetap ada. Dengan kemajuan usaha ma-	terus	tetap	ada.		Dengan	kemajuan	usaha	ma-
nusia	dalam	lapangan	ilmu	pengetahuan	dan	teknologi	semakin	
tinggi,	maka	kebutuhan	akan	pertolongan	dan	hiburan	dari	AllahAllah	
semakin	bertambah	besar	pula.	

Ilmu	 pengetahuan	 lebih	 berhasil	 menyempurnakan	 senjata	
pembinasa	dari	pada	alat	pemelihara	ketentraman	batin,	dan	ke-
majuan	teknologi	menimbulkan	ekonomi	baru	yang	tak	menge-
nal	belas	kasihan.	Tuduhan	yang	ditimpakan	orang	kepada	ilmu	
pengetahuan	 dalam	 hal	 ini	 sifatnya	 etis netral,	 karena	 memang	
manusialah	yang	salah	dalam	menggunakan	hasil	penyelidikan-
nya.	Jadi	,	kemajuan	ilmu	pengetahuan	dan	teknologi	membawa	
kepada	suatu	kebenaran,	yakni	bahwa	sesungguhnya	manusia	itu	
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perlu	mengusahakan	dirinya	dengan	kesungguhan	hati	dan	upaya	
yang	 lebih	besar	untuk	mengubah	keadaan	batinnya	 (13:	11;	8:	
53).	 	Jadi,	manusia	harus	mengembangkan	batinnya	secara	har-
monis	dari	 keadaan	 terbelenggu	unsur-unsur	 egoisme,	 	 ke	 arah	
kemerdekaan	 jiwa	 dari	 perbudakan,	 dengan	 jalan	 berhubungan	
langsung	dengan	Allah (84: 6; 18: 110). Hanya dengan jalan de-Allah (84: 6; 18: 110). Hanya dengan jalan de-	(84:	6;	18:	110).	Hanya	dengan	jalan	de-
mikianlah,	 menurut	 Qur’an	 Suci,	 manusia	 harus	 melaksanakan	
peran	 yang	 telah	 ditakdirkan	 Allah baginya, dan tak ada jalanAllah baginya, dan tak ada jalan	 baginya,	 dan	 tak	 ada	 jalan	
lain.

Menurut		Qur’an	Suci	(2:	31-34),	perkembangan	manusia	itu	
bukan	semata	mengarah	kepada	penundukkan	dan	pemanfaatan	
tenaga	alam,	tetapi	juga	pada	penundukkan	dan	pemanfaatan	da-
ya	atau	keinginan	rendahnya.		Kalau	dalam	menundukkan	tenaga	
alam,	manusia	memerlukan	manifestasi	dan	realisasi	Rahmat	Ilahi	
dengan	 jalan	 mengerjakan	 karuniaNya	 yang	 berupa	 kesadaran	
indria	intelektual,	angan-angan	dan	intuisi.	Dalam	menaklukkan	
daya	hewani	yang	ada	pada	diri	manusia,	maka	dia	memerlukan	
manusia	dan	realisasi	 lainnya	dari	Rahmat	Ilahi	 ,	 yakni	dengan	
jalan	mengerjakan	daya	rohani	yang	lebih	tinggi	menuntut	pim-
pinan	Ilahi	yang	disampaikan	dalam	bentuk	Wahyu.Wahyu..

“…	Sesunguhnya	akan	datang	kepada	kamu	sekalian	suatu	pim-
pinan	dari	Ku,	maka	siapa	jua	pun	menurut	pimpinan	Ku,	maka	
tiada	 takut	akan	hinggap	pada	mereka,	dan	 tiada	pula	mereka	
berduka	cita.’	(2:	38,	62,	274;	10:	64;	20:	123)

Kepada	manusia	yang	tak	berdaya	menghadapi	dukacita	dan	
kekuatiran	dan	tak	kuasa	mengatasi	itu,	bantuan	dan	hiburan	yang	
tak	dapat	diperoleh	dari	mana	pun	kecuali	dari

“Yang	menjawab	do’a	orang	yang	kesusahan	apabila	dia	berdoa	
kepada	 Nya	 dan	 yang	 menyingkirkan	 kesengsaraan	 dan	 akan	
menjadikan	kamu	sekalian	para	khalifah	di	bumi	…”	(27:	62)
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“…	Dan	siapa	pun	memenuhi	kewajibannya	terhadap	Allah, ba-Allah, ba-,	ba-
ginya	Dia	mengadakan	jalan	ke	luar	(dari	kesulitan)	dan	mem-
beri	rezeki	kepadanya	(penghidupan	atau	sesuatu	yang	dapat	dia	
ambil	faedahnya)	dari	tempat	yang	tidak	diduganya.	Dan	siapa	
pun	juga	yang	tawakal	kepada	Allah, baginya cukuplah Dia …”Allah, baginya cukuplah Dia …”,	baginya	cukuplah	Dia	…”	
(65:	2,	3)

Manusia	itu	lebih	menghadapi	dirinya	sendiri,	kenyataan	itu	
diteguhkan	 oleh	 banyak	 ahli	 fikir	 Barat,	 di	 antaranya	 Winston	
Churchill	dan	Dr.	Albert	Schweitzer.	Yang	pertama	menyatakan	
bahwa:

“Dalam	sejarahnya	ini,	manusia	tampil	ke	depan	dengan	kekua-
saan	yang	unggul	 atas	 tenaga	alam,	 lebih	besar	dari	 yang	per-
nah	diangankan	orang	sebelumnya	 jika	dia	menghendaki	akan	
datang	 baginya	 suatu	 zaman	 ketentraman	 dan	 kemajuan	 yang	
subur	 serta	 makmur.	 Dia	 tinggal	 mengalahkan	 musuhnya	 saja	
yang	paling	akhir	dan	paling	jahat,	yaitu	dirinya	sendiri”.	�

Duduknya	 perkara	 dijelaskan	 oleh	 Dr.	 Albert	 Schweitzer	
seperti	berikut:

“Kejahatan	itu	tidak	terletak	pada	benda	melainkan	pada	manu-
sia	itu	sendiri.	Kejahatan	itu	rapat	hubungannya	dengan	kebe-
basan	kita.	Kejahatan	itu	ber	gabung	menjadi	satu	dengan	diri	
kita,	sebagaimana	sisi	yang	baik	bergabung	menjadi	satu	dengan	
yang	buruk.	Kejahatan	itu	berakar	dalam	jiwa	kita	dan	tidak	di	
tempat	lain.	Dan	di	dalam	diri	kita	sendirilah	kejahatan	itu	harus	
diperangi.	Bagaimana	manusia	dapat	hidup	dengan	bebas,	 jika	
mengira	teknologi	yang	diciptakan		nya	dapat	mengatasi	semua-
nya.	Kejahatan	teknologi	 timbul	karena	kesalahan	kita	sendiri,	
kebaikan	teknologi	merupakan	bagian	dari	usaha	kita	mengacu	
kepada	kebaikan.	 	Jadi	 janganlah	kejahatan	yang	ada	pada	diri	
kita	sendiri,	lalu	kita	lemparkan	kepada	benda,	mesin,	maupun	
kepada	alam.

…	tak	lama	sesudah	peristiwa	Hirosima,	saya	menulis	tentang	
bom	atom.	Bom	itu	sama	sekali	tidak	berbahaya.	Bom	itu	suatu	

�)   The Magazine of Human Development in Action,  Illinosis, Nopember-
Desember 1965.
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benda.	Yang	berbahaya	ialah	manusianya.		Dialah	yang	membuat	
bom,	dan	dia	pula	lah	yang	siap	menggunakannya.	Pengawasan	
bom	 itu	 ialah	 suatu	 hal	 yang	 bukan-bukan	 saja,	 	 sama	 halnya	
orang	 tiba-tiba	 menduduki	 sebuah	 kursi	 untuk	 menahan	 agar	 	
tidak	 mematahkan	 barang	 tembikar	 buatan	 Cina.	 Kalau	 tidak	
kita	ganggu,	bom	itu	tak	ber	buat	apa-apa,	itu	jelas.	Karena	itu	
janganlah	 hendaknya	 kita	 saling	 menceritakan	 dongeng.	 Yang	
kita	 perlukan	 bukanlah	 pengawasan	 bom	 atom,	 melainkan	
pengawasan	manusia”�

Walhasil	pada	waktu	ini	manusia	dapat	terbang	seperti	bu-
rung	di	angkasa,	bahkan	sudah	dapat	mendarat	di	bulan	dan	da-
pat	pula	berenang	serta	menyelam	seperti	ikan	ke	dasar	laut,	akan	
tetapi	bagaimana	dia	harus	berjalan	di	muka	bumi	belumlah	dike-
tahui	juga.		Manusia	belum	dapat	mengatur	hubungan	di	antara	
mereka	sendiri,	antara	bangsa	yang	satu	dengan	bangsa	yang	lain.	
Kemajuan	ilmu	pengetahuan	dan	teknologi,	bila	tidak	disertai	ke-
majuan	yang	sesuai	dengan	kesanggupan	moral	dalam	mengatur	
diri	pribadi	dan	hubungan	antar	bangsa,	akan	menimbulkan	ba-
haya	besar,	karena	tenaga	alam	yang	telah	dikuasai	manusia	dapat	
disalahgunakan.	Zaman	sekarang,	daya	perusak	dari	tenaga	alam	
sudah	 menjadi	 ter	 lampau	 besar,	 sehingga	 para	 negarawan	 tak	
mungkin	lagi	memenuhi	dorongan	hawa	nafsunya	untuk	menye-
rang	dan	membunuh	dalam	menyelesaikan	persengketaan	politik	
antara	negara	yang	berkuasa.

Islam	datang	sebagai	agama	fitrah,	suatu	agama	yang	kebe-
narannya	dinyatakan	oleh	fitrah	manusia	(30:	30),	dan	mengajar-
kan	bahwa	manusia	sebagai	makhluk	Ilahi	yang	memikul	kewa-
jiban	(6:	165;	17:	15;	29:	13)	dan	tanggung	jawab	(23:	115;	52:	21)	
terhadap	Allah, terhadap sesamanya dan terhadap dirinya sendiriAllah, terhadap sesamanya dan terhadap dirinya sendiri,	terhadap	sesamanya	dan	terhadap	dirinya	sendiri	
(3:	199;	74:	56;	5:	93).	Kewajiban	dan	tanggung	 jawab	tersebut	

�)   De Kern, 27 e Jaargang no.7, Juli 1957
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hanya	dapat	dipenuhi	dengan	 sebaik-baiknya	 jika	dia	mau	me-
laksanakan	amanat	Ilahi	(33:	72)	supaya	mengubah	keadaan	ba-
tinnya	dengan	sengaja,	dan	dengan	sadar	akan	tujuannya	(13:	11;	
8:	53),	hingga	tercipta	olehnya	sendiri	suatu	batin	yang	merdeka,	
yang	memungkinkan	manusia	berfikir	dan	berbuat	secara	arif	dan	
bijaksana	dan	tidak	berat	sebelah.	Untuk	itu,	dia	harus	mengalami	
penderitaan	yang	disengaja	dan	berusaha	keras	mengembangkan	
batinnya	 secara	berangsur	menuju	ke	 arah	kesempurnaan	 (1:	1;	
87:	1-3)	di	bawah	pancaran	cahaya	dan	semangat	kesadaran	yang	
jernih	akan	adanya	Allah dan kedaulatan Nya. Menurut Qur’anAllah dan kedaulatan Nya. Menurut Qur’an	dan	kedaulatan	Nya.		Menurut	Qur’an	
Suci	 hanya	 dengan	 jalan	 demikian	 itulah	 manusia	 berlaku	 adil	
terhadap	 dirinya	 sendiri,	 dan	 ikut	 menyumbangkan	 bagiannya	
dalam	gerakan	evolusi	kosmis	yang	dilancarkan	oleh	Allah Ta’alaAllah Ta’ala	Ta’ala

“Kepada	Rabb	engkaulah	tujuan	engkau”	(53:	42)

“Dan	Allah, beserta dengan Dia itulah tujuan hidup yang baik”Allah, beserta dengan Dia itulah tujuan hidup yang baik”,		beserta	dengan	Dia	itulah	tujuan	hidup	yang	baik”	
(3:	13)

“Wahai	 manusia,	 sesungguhnya	 engkau	 harus	 berusaha	 keras	
(untuk	 sampai)	 kepada	 Rabb	 engkau	 hingga	 engkau	 bertemu	
Dia”	(84:	6;	18:	110)

“Tiap	jiwa	mesti	merasakan	mati.	Dan	Kami	uji	kamu	sekalian	
dengan	keburukan	dan	kebaikan	untuk	cobaan	Dan	kepada	Ka-
mi	lah	kamu	dikembalikan”	(21:	35)

“Dan	tentu	akan	Kami	uji	kamu	sekalian	dengan	sedikit	banyak	
ketakutan	dan	kelaparan	dan	kehilangan	harta	benda	dan	nyawa	
dan	buah-buahan.	Dan	beritahukan	lah	berita	yang	menggem-
birakan	kepada	orang	yang	tabah”	(2:	155;	47:	31)

Iman	 yang	 hidup	 mengarah	 dan	 membawa	 kepada	 per-
kembangan	dalam	lapangan	akhlak	dan	rohani,	sedangkan	ilmu	
pengetahuan	 mengarah	 dan	 membawa	 kepada	 perkembangan	
dalam	 lapangan	 jasmani	 dan	 intelektual.	 Karena	 itu,	 dalam	 hal	
kepentingan,	maka	ilmu	pengetahuan	sangat	membutuhkan	iman.		
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Jika	kekuasaan	yang	diperoleh	manusia	melalui	perantaraan	ilmu	
pengetahuan,	 dapat	 membantu	 menciptakan	 suasana	 dan	 kese-
imbangan	yang	berfaedah,	 seperti	 yang	ditetapkan	 Islam,	maka	
Islam	dan	ilmu	pengetahuan	akan	bekerja	sama	yang	seerat-erat-
nya	untuk	kesejahteraan		dan	kebahagian	umat	manusia.	Dan	ini	
sebagai	hasil	kebaktiannya	kepada	Allah Subhanahu wa Ta’alaAllah Subhanahu wa Ta’ala	Subhanahu	wa	Ta’ala	

“Dan	tiadalah	Kuciptakan	jinn	dan	manusia	selain	supaya	mere-
ka	mengabdikan	diri	kepadaKu”	(51:	56)

“Katakanlah:	Sesungguhnya	shalatku,	dan	pengorbananku,	dan	
hidupku	,	dan	matiku	bagi	Allah, Rabb seluruh alam semesta”Allah, Rabb seluruh alam semesta”,	Rabb	seluruh	alam	semesta”	
(6:	163)

Dipandang	dari	sudut	Islam,	kewajiban	kerja	sama	yang	pada	
zaman	sekarang	tak	terelakkan	lagi,	tak	boleh	tidak	harus	dipe-
nuhi.		Ini	dapat	dilaksanakan	jika	sekalian	ilmu	pengetahuan	mau	
meninggalkan	ego	sektoralnya	yang	tak	sesuai	dengan	kenyataan,	
dan	 mau	 berpegang	 teguh	 pada	 keesaan	 pengalaman	 lahir	 dan	
batin,	keesaan	kesadaran	indria	intelektual	dan	kesadaran	spiritu-
al	yang	bersifat	mistis	dan	non-metris.	Kami	rasa,	kata-kata	Dr.	
Albert	Einstein	berikuti	ini	mengandung	saran	untuk	berusaha	ke	
arah	penyatuan	agama	dan	ilmu	pengetahuan

“Emosi	yang	paling	indah	dan	paling	mendalam	yang	dapat	kita	
alami,	ialah	kesadaran	akan	pekara	yang	sifatnya	spiritual	(mis-
tis).	Kesadaran	itu	merupakan	kekuatan	segala	ilmu	pengetahu-
an	sejati.	Orang	yang	tak	kenal	akan	emosi	itu,	yang	tak	dapat	
lagi	kagum	dan	 terpesonakarena	 rasa	hormat	 yang	mendalam,	
boleh	dikatakan	telah	mati.	Mengetahui	sesuatu	yang	tidak	da-
pat	kita	fahami	itu	sungguh	ada,	dan	menyatakan	hal	itu	sebagai	
kebijaksanaan	serta	seindah	indahnya,	di	mana	kesanggupan	kita	
yang	tumpul	itu	hanya	dapat	memahaminya	dalam	bentuk	yang	
paling	 sederhana,	 pengetahuan,	 dan	 perasaan	 itu	 ialah	 pusat	
keagamaan	yang	sejati”

“Pengalaman	 keagamaan	 yang	 sifatnya	 kosmis	 itu	 ialah	 motif	
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atau	pendorong	yang	paling	kuat	dan	paling	mulia	untuk	meng-
adakan	penyelidikan	ilmiah”

Agamaku	ialah	suatu	perbuatan	jiwa	yang	mengagumi	dengan	
rendah	hati	dan	tak	terbatas	luhurnya.	Agama	menyatakan	di-
rinya	dalam	bagian	yang	sangat	terinci	dapat	kita	sadari	dengan	
akal	 kita	 yang	 fana	 lagi	 lemah.	 Keyakinan	 yang	 amat	 sangat	
emosional	akan	adanya	suatu	daya	fikir	yang	luhur	yang	dinyata-
kan	dalam	semesta	alam	yang	tak	dapat	difahami	itu,	merupakan	
pengertian	saya	tentang	Tuhan”.�

3)   Lin�oln Barnett, Op.Cit, h. 117 f.
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