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MAKNA PUASA

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 
sebagaima diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu 
bertakwa (Q 2: 183).

Semua amal anak keturunan Adam adalah bagi dirinya kecuali 
puasa. Maka puasa adalah bagi-Ku dan Aku yang membalasnya 
(Hadis).

Banyak orang yang berpuasa yang tidak memperoleh apa-apa dari 
puasanya kecuali lapar dan haus (Hadis).

Puasa bukan [hanya menahan diri] dari makan dan minum, tetapi 
[menahan diri] dari berkata sia-sia dan berbuat keji (Hadis).

Ada lima perkara yang membatalkan puasa seseorang lebih cepat: 
berdusta, bergunjing, memfi tnah, bersumpah tanpa menyebut nama 
Allah, dan memandang dengan hawa nafsu (Hadis).
 
Guru-guru besar dunia memperoleh kekuatan luar biasa untuk 
kebaikan umat manusia dan mencapai kejernihan visi melalui puasa 
dan doa. Banyak puasa dan doa tak berguna karena puasa dan doa 
itu tidak berasal dari hati, bahkan sering dilakukan untuk pamer 
diri (Mahatma Gandhi).

Puasa harus didorong oleh kebenaran dan nirkekerasan sejati. 
Panggilan untuk melakukan puasa harus datang dari dalam diri, 
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MAKNA PUASA

dan puasa tidak boleh dilakukan sebagai yang bersifat tiru-tiruan. 
Puasa tidak boleh dilakukan untuk tujuan mementingkan diri 
sendiri tetapi harus hanya untuk kemanfaan sesama. Puasa [yang 
benar] tidak mungkin dilakukan bila ada kebencian kepada orang 
lain (Mahatma Gandhi).

Dalam puasa yang bersih dan tulus, tidak mungkin ada tempat 
bagi sikap mementingkan diri sendiri, amarah, ketiadaan iman, 
atau ketidaksabaran. Kesabaran tak terbatas, ketetapan hati yang 
kukuh, kebulatan tekad [untuk mencapai] tujuan, ketenangan 
sempurna, dan ketiadaan marah harus terwujud melalui puasa 
(Mahatma Gandhi). 
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PENGANTAR

Agama diyakini oleh para penganutnya sebagai jalan hidup 
yang mampu menjawab tantangan-tantangan zaman. Jika agama 
tidak mampu memainkan peranan dalam mecapai tujuan itu, 
apa lagi jika agama itu sendiri justru menimbulkan persoalan-
persoalan, bukan menyelesaikan persoalan-persoalan, maka 
agama akan ditinggalkan oleh manusia yang merasa bahwa agama 
tidak diperlukan dalam menjalani kehidupan, atau, paling tidak, 
agama dianggap tidak begitu penting, hanya sekadar pelengkap 
kehidupan. Jika hal itu terjadi, maka timbul pertanyaan: apa 
yang keliru dengan agama? Bukankah agama diyakini oleh para 
penganutnya sebagai jalan hidup yang benar, bukan hanya untuk 
kehidupan di dunia tetapi juga untuk keselamatan di akhirat? 
Untuk mengatasi masalah ini, salah satu upaya penting yang 
dilakukan oleh para pemikir keagamaan adalah melakukan 
pembaruan pemikiran keagamaan. 

Nurcholish Madjid adalah salah seorang pemikir Indonesia 
terkemuka yang melakukan pembaruan pemikiran Islam untuk 
menjawab tantangan-tantangan zaman di Indonesia yang muncul 
pada masa hidupnya. Pemikir yang akrab dipanggil Cak Nur ini 
tanpa ragu menegaskan keharusan pembaruan pemikiran Islam 
sebagai jawaban terhadap tantangan untuk mengatasi kejumudan 
pemikiran yang dialami oleh kaum Muslimin dan pengembangan 
ajaran-ajaran Islam dan kehilangan semangat dalam perjuangan 
mereka meskipun mengundang perlawanan dari orang-orang yang 
menentangnya, sehingga merugikan integrasi uma Islam. Cak Nur 
mengatakan,
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Dorongan untuk membahas masalah ini [masalah keharusan 
pembaruan pemikiran Islam] ialah konstatasi bahwa kaum 
Muslimin Indonesia sekarang ini telah mengalami kejumudan 
kembali dalam pemikiran dan pengembangan ajaran-ajaran 
Islam, dan kehilangan psychological striking force dalam per-
juangannya. Sebuah dilema segera dihadapkan kepada umat 
Islam: apakah akan memilih menempuh jalan pembaruan 
dalam dirinya, dengan merugikan integrasi yang selama ini 
didambakan, ataukah akan mempertahankan dilakukannya 
usaha-usaha ke arah integrasi itu, sekalipun dengan akibat 
keharusan ditolerirnya kebekuan pemikiran dan hilangnya 
kekuatan-kekuatan moral yang ampuh? (Nurcholish Madjid, 
Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan [Bandung: Mizan, 
1988], h. 204). 

Pembaruan pemikiran Islam oleh Cak Nur, yang mulai 
dilakukannya lebih dari 40 tahun lalu, tetap relevan dengan per-
soalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam sekarang ini, 
khususnya di Indonesia. Beberapa negara di dunia Islam sekarang 
ini seperti Afganistan, Irak, Suriah, Mesir, dan Libia ditandai oleh 
ketidakstabilan politik, yang diwarnai oleh konfl ik sektarian dan 
kekerasan. Situasi yang menyedihkan ini semakin diperparah oleh 
kemunculan kelompok-kelompok radikalis seperti Boko Haram 
dan NIIS (Negara Islam Irak dan Suriah) yang tidak segan-segan 
melakukan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Kelompok-
kelompok radikalis di Indonesia juga berusaha untuk mengganti 
dasar negara ini: Pancasila diganti dengan Islam. Itulah sebabnya 
para pencinta kebangsaan Indonesia menilai bahwa radikalisme 
adalah salah ancaman paling berbahaya bagi kesatuan bangsa 
ini. Dalam konteks ini pemikiran Cak Nur tetap relevan untuk 
memberikan sumbangan. Pemikiran Cak Nur adalah sebuah upaya 
untuk menampilkan Islam inklusif, nonsektarian, damai, ramah, 
sejuk, terbuka, dan toleran. Islam dalam pemikiran Cak Nur adalah 
Islam yang “merangkul,” bukan Islam yang “memukul.” Islam yang 
“merangkul” bersedia menerima dan menghargai keragaman dan 

PENGANTAR
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perbedaan bukan saja keragaman dan perbedaan mazhab, aliran, 
golongan, dan kelompok intraagama (intrareligious) dalam Islam 
sebagai agama yang dianutnya tetapi juga keragaman dan perbedaan 
antaragama (interreligious). Islam seperti inilah yang sesuai dengan 
bangsa Indonesia, yang majemuk dari segi suku, etnis, budaya, 
adat-istiadat, dan agama.

Pemikiran Islam yang dikembangkan oleh Cak Nur sering 
diklasifi kasikan ke dalam aliran yang disebut “neomodernisme.” 
Gerakan neomodernis adalah gerakan intelektual yang muncul 
di dunia Islam terutama sejak 1970-an sampai 1990-an. John L. 
Esposito, seorang sarjana Barat yang banyak melakukan kajian 
tentang Islam, melihat bahwa kaum neomodernis berusaha untuk 
menjembatani jurang antara yang terdidik secara tradisional dan 
yang terdidik secara sekuler. Tokoh-tokoh gerakan ini adalah juga 
para aktivis yang melihat periode Islam mula-mula sebagai periode 
yang mewujudkan cita-cita normatif. Dibandingkan dengan kaum 
neorevivalis atau Islamisis, kaum neomodernis lebih fl eksibel dan 
kreatif dalam pemikiran mereka. Setelah pendidikan tradisional 
mula-mula, banyak di antara para pemikir neomodernis memperoleh 
gelar dari universitas-universitas nasional yang berorientasi Barat 
atau dari universitas-universitas besar di Barat. Mereka menekankan 
pentingnya “modernisasi dan pembangunan yang Islami.” Sektor 
baru ini telah menghasilkan berbagai kelompok pemimpin dan 
intelektual (John L. Esposito, “Contemporary Islam: Reformation or 
Revolution?,” dalam John L. Esposito, ed., Th e Oxford History of Islam 
[Oxford & New York: Oxford University Press, 1999], h. 683). 

Cak Nur, sebagaimana para pemikir neomodernis Islam lain, 
tidak menolak Barat secara keseluruhan, tetapi ia bersikap selektif 
dan kritis dalam pendekatan terhadap Barat. Cedekiawan Muslim 
asal Jombang ini berusaha mengambil yang terbaik dari ide-ide 
Barat, tetapi menentang keras ide-ide Barat yang tidak sesuai dengan 
Islam seperti sekularisme, liberalisme, individualisme, kapitalisme, 
komunisme, dan ateisme. Ia banyak belajar dari Barat — dan 
melanjutkan studinya di Universitas Chicago hingga mencapai 
gelar Ph.D untuk bidang fi lsafat Islam — tetapi bukan untuk 

PENGANTAR
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membaratkan masyarakat Muslim. Ia mengkampanyekan pembaruan 
atau modernisasi, yang dimaknai sebagai rasionalisasi, dan menolak 
westernisasi, dan pada saat yang sama menganjurkan mengambil 
yang terbaik dari warisan intelektual Islam tradisional. 

Perpaduan warna tradisional dan warna modern pada diri 
Cak Nur dilatarbelakangi oleh lingkungan keluarga santri (yang 
digambarkan oleh Muhammad Wahyuni Nafi s, seorang murid setia 
Cak Nur, bahwa Cak Nur “Lahir dari Akar Geneologi Santri”), 
keluarga Masyumi (ayah dan ibunya cukup fanatik pada partai Islam 
yang modern ini), “nyantri” di Pondok Modern Gontor (sebagai 
lembaga pendidikan yang memadukan pendidikan modern dan 
tradisional), kuliah di IAIN [sekarang UIN] Syarif Hidayatullah 
Jakarta (sebagai perguruan tinggi Islam modern), menjadi anggota 
dan kemudian menjadi Ketua Umum PB HMI (Himpunan 
Mahasiswa Islam, sebuah organisasi mahasiswa Islam yang 
modern) selama dua periode, dan akhirnya melanjutkan studinya 
di Universitas Chicago (perguruan tinggi modern di Amerika 
Serikat) untuk program S-2 dan S-3 hingga selesai. Ia mampu 
membaca kitab-kitab keagamaan Islam klasik dalam bahasa Arab, 
yang dalam tradisi pesantren disebut “kitab kuning,” dan mampu 
membaca karya-karya tentang studi-studi Islam dalam bahasa 
Inggris. Kemampuan intelektual Cak Nur dapat dikatakan sangat 
ideal bila dibandingkan dengan kebanyakan para cendekiawan 
Muslim Indonesia lain: perpaduan warna tradisional dan warna 
modern. Kemampuan itu menjadi senjata bagi Cak Nur dalam 
melancarkan pembaruan pemikran Islam di Indonesia.

Fachry Ali, seorang cendekiawan Indonesia yang mengagumi 
pemikiran Cak Nur, menyimpulkan bahwa ada tiga tonggak yang 
membentuk sumber kesadaran intelektual Cak Nur pra-Orde 
Baru, seperti terlihat dalam Cak Nur, Sang Guru Bangsa: Biografi  
Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Madjid, karya Muhamad Wahyuni 
Nafi s (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014): keluarga 
Masyumi, Pondok Pesantren Modern Gontor, dan Himpunan 
Mahasiswa Islam (HMI). Ketiganya, jika kita ingin dipadatkan, 
adalah lingkungan pemikiran “Islam modern.” Ini sangat penting 

PENGANTAR
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ditekankan karena, dalam konteks sejarah, kehadiran ketiganya 
merupakan fenomena “baru.” Kesimpulan Fachry Ali ini bisa mem-
bantu analisis kita dalam memahami bagaimana pembentukan 
sumber kesadaran intelektual Cak Nur. Tetapi apabila kita mau 
melihat tonggak-tonggak yang lebih lengkap, kita bisa memperluas 
cakupannya yang meliputi bukan hanya tonggak-tonggak pra-Orde 
Baru tetapi juga termasuk dua tonggak pada masa Orde Baru: 
kuliahnya di Universitas Chicago dan Yayasan Paramadina. Dua 
tonggak belakangan ini telah memberikan kontribusi yang cukup 
besar dalam memperkaya dan mematangkan sumber kesadaran 
intelektual Cak Nur dalam mengembangkan pemikiran Islam.

Para pembaca yang ingin memperkaya pengetahuan tentang 
pemikiran Cak Nur, khususnya tentang fase perubahan pemikirannya 
dan tentang gerakan Islam kultural yang dilancarkan oleh 
Paramadina, silakan membaca “Sajian Khusus” dalam Titik-Temu 
nomor ini, yang memuat artikel Fachry Ali yang berjudul “Hipotesis 
tentang Fase Perubahan Pemikiran Nurcholish Madjid” dan artikel 
M. Dawam Rahardjo yang berjudul “Gerakan Islam Kultural 
Paramadina: Fundamentalisme Agama dan Masa Depan Keislaman 
dan Keindonesiaan.”

Kami juga mengajak para pembaca untuk menikmati tulisan-
tulisan lain tentang bagaimana seharusnya memperlakukan agama-
agama di era sains modern, tentang pemetaan hubungan sains 
dan agama dalam perspektif kemanusiaan, tentang upaya mencari 
titik-temu agama dan sains menurut pandangan Islam, tentang 
sinergi pluralisme dan hak asasi manusia dalam menjaga nilai-nilai 
kemanusiaan, tentang Islam dan hak asasi manusia, dan tentang 
pelajaran berharga yang diperoleh oleh Mahatma Gandhi dari 
pengalamannya mempelajari studi perbandingan agama. Jangan 
lupa membaca resensi buku tentang pendekatan sekuler terhadap 
kearifan Buddha Gautama.

Selamat membaca. 

Pemimpin Redaksi    

PENGANTAR
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AGAR PELUANG EMAS REFORMASI TIDAK LEWAT SIA-SIA
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HIPOTESIS TENTANG
FASE PERUBAHAN PEMIKIRAN 

NURCHOLISH MADJID1

Fachry Ali

I

 Salah satu bagian yang saya “suka” dari buku Muhamad Wahyuni 
Nafi s Cak Nur, Sang Guru Bangsa ini adalah paragraf yang mengutip 
pandangan Nurcholish Madjid (Cak Nur) tentang Masyumi di 
bawah ini: “Para pemimpin Masyumi pada saat itu gagal untuk 
berpikir melalui logika politik. Sebab bagaimanapun realitas tidak 
berpihak pada harapan-harapan mereka.”2  
 Mengapa? Karena kalimat itu merefl eksikan landasan struktural 
perubahan kecenderungan kesadaran intelektual Cak Nur. Andai 
kata rezim Orde Baru (1967-98) tak pernah bangkit menggantikan 
rezim Orde Lama (1959-67), maka kita bisa berhipotesis bahwa garis 
kesadaran intelektual Cak Nur akan bergerak lurus sesuai dengan 
kesadaran intelektual Masyumi. Atau, jika ingin dirumuskan secara 
lebih tajam, tanpa kehadiran rezim Orde Baru Cak Nur luput mem-

1 Disampaikan pada Kajian Titik-Temu (KTT) dengan acara bedah buku 
Muhamad Wahyuni Nafi s, Cak Nur, Sang Guru Bangsa: Biografi  Pemikiran 
Prof. Dr. Nurcholish Madjid (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014), yang 
diselenggarakan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS) di Jakarta pada Kamis, 
16 Oktober 2014.

2 Nafi s, Cak Nur, Sang Guru Bangsa, h. 45.
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peroleh tonggak peristiwa yang memaksa ia menengok kembali 
“kebenaran” asumsi-asumsi yang selama ini menstrukturkan kesa-
daran intelektualnya.
 Apa sumber kesadaran intelektual Cak Nur pra-Orde Baru? 
Dalam buku Wahyuni Nafi s ini kita menemukan narasi yang 
bisa disimpulkan sebagai tonggak-tonggak yang membentuk kesa-
daran inteklektual tokoh ini: keluarga Masyumi, Pondok Pesan-
tren Modern Gontor, dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). 
Ketiganya, jika kita ingin dipadatkan, adalah lingkungan pemikiran 
“Islam modern.” Ini sangat penting ditekankan karena, dalam 
konteks sejarah, kehadiran ketiganya merupakan fenomena “baru.” 
Bagaimana ini dijelaskan?

II

 Dalam karya klasiknya Indonesian Society in Transition, Wertheim 
menjelaskan betapa pengaruh Islam dielakkan oleh kalangan apa 
yang disebut sebagai the upper stratum of Indonesian society. Jadi 
kalangan atas yang “tercerahkan” melalui “Politik Etis” (1901) ini 
bukan saja tidak melihat Islam sebagai salah satu andalan bagi 
kemajuan, melainkan sesuatu yang harus dibenci. Di sini Wertheim 
memperlihatkan contoh menarik tentang pendapat seorang kaum 
bangsawan Jawa yang diwawancara Bousquet, sarjana Perancis yang 
melakukan studi tentang Hindia Belanda akhir 1930-an, tentang 
Islam. Yakni, ketika ditanya apakah ia menyetujui rencana pendirian 
sebuah Universitas Islam (Moslem University), penolakan sang 
bangsawan Jawa itu mirip dengan sikap bangsawan Perancis ketika 
ditanya apakah ia menyetujui pendirian Lembaga Marx-Lenin (Marx-
Lenin Institute).3 Ini berarti bahwa posisi Islam di atas setting sebuah 
masyarakat yang sedang “memodernisasikan” diri dekade-dekade awal 
abad ke-20 sungguh tak terhormat. Supaya terasa sedikit dramatis, 

3 W. F. Wertheim, Indonesian Society in Transition: A Study of Social Changes 
(Bandung: “Sumur Bandung,” 1956), h. 178.
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izinkan saya mengutip Wertheim tentang ini: “Th ey witnessed its 
decline in public esteem and saw it losing its recruiting power owing 
to the tendency of those who became acquainted with Western ideas to 
regard it as a backward religion, without real value for the modern age.”4 
(Mereka menyaksikan kemerosotannya dalam penghargaan publik 
dan melihatnya kehilangan daya himbau karena kecenderungan 
kalangan yang telah berkenalan dengan gagasan-gagasan Barat 
menganggap Islam sebagai agama terbelakang, tanpa memiliki nilai 
nyata bagi masa modern).
 Fakta pandangan atau anggapan kalangan pribumi Hindia 
Belanda yang “tercerahkan” ini menarik karena mirip dengan keya-
kinan yang disampaikan Wilfrid Scawen Blunt — dengan meng -
ambil kasus Tunisia — dalam Th e Future of Islam (terbit pada 1882 
di London) yang tak melihat ada pengharapan tentang masa depan 
Islam.5 Ringkasnya, di mata kalangan atau lapisan masyarakat yang 
telah tercerahkan di masa akhir kolonial (1830-1942),6 Islam adalah 
agama yang tak relevan di masa modern. 
 Karena itu, corak kemodernan yang ditampilkan oleh Masyumi, 
sebagai sebuah partai politik Islam yang berdiri pada 7 November 
1945, secara psikologis harus dilihat sebagai histoire de mentalité 
(sejarah kesadaran). Artinya, melalui kehadirannya telah dimung-
kinkan terciptanya sebuah “ilham” berdaya bentur kuat untuk me-
lahirkan kesadaran baru kalangan umat Islam: bahwa kemodern an 
dan Ke islaman bisa berjalan seiring. Ini terutama terjadi ketika 
kaum intelegensia (yakni mereka yang terdidik secara Barat) 
mengambil alih kepemimpinan di dalam partai itu. Kesadaran 
semacam ini berbeda dengan yang dimiliki kaum “tradisionalis” 
yang mengkonsolidasikan diri ke dalam Nahdlatul Ulama (NU) 

4 Wertheim, Indonesian Society in Transition, h. 180.
5 Alfi an, Muhammadiyah: Th e Political Behavior of A Muslim Modernist 

Organization under Dutch Colonialism (Yogyakarta: Gajah Mada University 
Press, 1989), h. 65.

6 Jangka waktu kolonialisasi ini diambil dengan anggapan bahwa kemunculan 
negara kolonial modern (modern colonial state) di Hindia Belanda dimulai sejak 
dilaksanakan Sistem Tanam Paksa (1830-70).
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pada 1926 dengan premis perlunya mempertahankan paham 
Ahlusunah wal Jamaah (Aswaja) — karena terancam oleh ke-
munculan Kaum Wahabi di dalam Dinasti Ibnu Sa‘ud di Hijaz.7 
Maka, karena Cak Nur lahir di dalam sebuah keluarga Masyumi, 
semangat kemoderenan yang dipancarkan partai itu menelesup 
dan menembus dinding kesadarannya. Atau, seperti pernah saya 
sampaikan abad lalu, “Masuknya sang ayah ke dalam Masyumi 
berarti membiarkan struktur keluarganya menjadi wadah penetrasi 
pengaruh-pengaruh pikiran baru.”8

 Penetrasi gagasan baru melalui Masyumi ini, dengan demikian, 
identik dengan temuan baru tentang “kebenaran” dan “keunggulan.” 
Dalam arti bahwa melalui Masyumi di bawah kepemimpinan kaum 
intelegensia, Cak Nur mempersepsikan dirinya berada di garis 
terdepan perkembangan dan kemajuan kaum Muslim Indonesia. 
Karena itu, walau masih remaja, “Ke-masyumi-an” itu segera mem-
bentuk identitas kultural-intelektual Cak Nur yang distinktif. Ia 
merasa berbeda secara kultural dengan anggota komunitas remaja 
di kampungnya, Jombang. Maka, Cak Nur menjadi sangat sensitif 
ketika ia, seperti diuraikan Wahyuni Nafi s dalam buku yang kita 
diskusikan ini, dianggap seorang guru di Pesantren Rejoso, tempat 
yang ia belajar pasca Sekolah Rakyat (SR), sebagai “anak Masyumi 
yang kesasar.”9 
 Ini, melalui bantuan sang ayah, mendorongnya mencari 
ling kungan yang lebih “cocok”: Pesantren Modern Gontor di 
Ponorogo. Lukisan Wahyuni Nafi s atas deskripsi Cak Nur tentang 

7 Bagaimana kalangan NU melihat diri dan kelahiran organisasinya, lihat 
Zainul Milal Bizawie, Laskar Ulama-Santri & Revolusi Jihad: Garda Depan 
Menegakkan Indonesia (1945-1949) (Ciputat, Tanggerang: Pustaka Compass, 
2014).

8 Fachry Ali, “Intelektual, Pengaruh Pemikiran dan Lingkungannya: Butir-
butir Catatan untuk Nurcholish Madjid,” Pengantar buku Nurcholish Madjid 
(disunting Edi A. Eff endy), Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam 
Wacana Sosial-Politik Kontemporer (Jakarta: Yayasan Waqaf Paramadina, 1998), 
h. liiii.

9 Nafi s, Cak Nur, Sang Guru Bangsa, h. 11-15.
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pesantren ini10 sangat cocok sebagai tahapan lanjutan akibat atau 
konsekuensi penetrasi kesadaran modern yang diterima melalui 
Masyumi. Pe santren ini memberikan bekal bagi Cak Nur untuk 
mengaitkan diri lebih jauh ke pusat-pusat dunia: bahasa asing, 
terutama Inggris dan Perancis. Maka, jika Wahyuni Nafi s di dalam 
bukunya ini memberikan narasi bahwa selama di Pesantren Gontor 
Cak Nur melakukan korespondensi dengan kedubes-kedubes 
asing atau lembaga-lembaga internasional seperti UNESCO 
untuk memperoleh bahan bacaan seperti Hero with the Th ousands 
Th esis atau Mysticism: East and West — di samping karya sejarawan 
besar Arnold Toynbee, Civilization on Trials, yang diperoleh 
dari perpustakaan pribadi kiainya atau berlangganan koran Th e 
Indonesian Times dan majalah Reader’s Digest — haraplah dilihat 
bahwa ia telah menjadi anggota dari sebuah struktur kesadaran 
baru, apa yang disebut Anderson sebagai imagined communities. 
Yaitu sebuah struktur atau setting luas, bersifat impersonal — dan 
tak lagi tersekat-sekat — yang tercipta melalui lalu-lintas informasi 
dan gagasan tak terhitung sebagai akibat dari kemunculan masa 
print capitalism.11

 Dalam “kematangan”-nya sebagai anggota dari the imagined 
communities inilah Cak Nur bertemu dengan HMI. Sampai pada 
titik ini, dua pertanyaan pokok perlu diajukan. Pertama, apa arti 
HMI bagi Cak Nur? Dan Kedua, apa arti Cak Nur bagi HMI?
 Yang pertama, yaitu arti HMI bagi Cak Nur. Dalam spekulasi 
saya, organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia ini telah menjadi 
wahana peneguhan bahwa Cak Nur adalah “anak Masyumi.” 
Secara harfi ah, ini bisa kita lihat — selain berasal dari keluarga 
Masyumi — pada fakta bahwa Cak Nur tidak menolak membawa 
surat rekomendasi seorang pemimpin partai itu di Jombang, 
yang juga pamannya, Sonhadji, bahwa ia adalah kader Masyumi. 

10 Mengenai lukisan Cak Nur tentang pesantren Gontor, lihat Nafi s, Cak 
Nur, Sang Guru Bangsa, h. 16-24.

11 Benedict R. O’G Anderson, Imagined Communities: Refl ections on the 
Origin and Spread of Nationalism (London: Verso, 1983).
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Walau, karena Masyumi telah dibubarkan pada 1960,12 akhirnya 
dimusnahkan, tetapi surat rekomendasi itu sempat diperlihatkan 
kepada Rohana, ketua umum GPPI dan mantan anggota Konsti-
tuante Fraksi Masyumi.13 Karena itu pula, menjadi anggota HMI 
hanya merupakan kelanjutan aktivitas seorang “kader muda 
Masyumi.” Secara konseptual, melalui HMI-lah Cak Nur terlibat 
secara real di dalam pertarungan ideologis sebagai lanjutan dari 
pertarungan Masyumi. Di sini, sebagaimana pernah saya ungkapkan, 
“kendatipun telah melakukan migrasi secara fi sik, struktur psiko-
politik dan budaya di masa kanak-kanak dan remaja Nurcholish 
Madjid (yang diluputi ketegangan romantis antara Masyumi dan 
non-Masyumi) seakan-akan “terabadikan” dalam lingkup HMI.”14 
Ini semua terlihat dalam pertarungan “hidup dan mati” antara faksi-
faksi Masyumi “yang diperluas” (kekuatan Angkatan Darat [AD] 
sayap Islam di bawah Jendral A. H. Nasution plus Muhammadiyah 
dan HMI) di sekitar Masjid Agung al-Azhar, Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan, di bawah pimpinan Buya Hamka. Dan sebagai 
Ketua Umum HMI Cabang Ciputat (1963-64) yang berlanjut, 
setelah melampaui kepengurusan Badko HMI Jabar, menjadi Ketua 
Umum PB HMI pertama (1966-1968), Cak Nur tepat berada di 
tengahnya.15 Sebab, sejak  1963-69, Cak Nur menetap di asrama 
Masjid Agung al-Azhar itu.16 Dalam arti kata lain, bersama HMI, 
Cak Nur menemukan wadah mengawetkan cita-cita Masyumi yang 
telah dikenal sejak remaja.

12 S. U. Bajasut dan Lukman Hakiem, Alam Pikiran Prawoto Mangkusasmito: 
Ketua Umum Terakhir Partai Masyumi (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014), 
h. 198.

13 Nafi s, Cak Nur, Sang Guru Bangsa, h. 41.
14 Fachry Ali, “Lima Puluh Tahun HMI Ciputat: Sebuah Narasi tentang 

Warisan Intelektual,” Prolog untuk buku Membingkai Perkaderan Intelektual: 
Setengah Abad HMI Cabang Ciputat, suntingan Rusydy Zakaria, Idris Th aha 
dan Eko Arisandi (Ciputat: UIN Press, 2013), h. xxviii.

15 Bagaimana posisi HMI di dalam pertarungan politik-ideologis masa itu, 
lihat M. Alfan Alfi an, HMI 1963-1966: Menegakkan Pancasila di Tengah Prahara 
(Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2013).

16 Nafi s, Cak Nur, Sang Guru Bangsa, h. 31.
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 Yang kedua, yaitu arti Cak Nur bagi HMI. Oleh pendirinya, 
Lafran Pane, tujuan pendirian organisasi mahasiswa — yang lahir 
pada 5 Februari 1947 — ini pada dasarnya sederhana: menghimpun 
kekuatan mahasiswa Islam dan berpartisipasi di dalam Revolusi 
Nasional (1945-49).17 Maka, sebagaimana organisasi-organisasi 
mahasiswa lain, melalui pergolakan-pergolakan politik pada tingkat 
bangsa, HMI niscaya terseret ke dalam arus politik. Dalam arti kata 
lain, tak akan ada perbedaan signifi kan antara HMI dan organisasi-
organisasi mahasiswa lain pada umumnya. Yang membuat HMI 
menjadi distinktif adalah kehadiran Cak Nur di dalamnya. Untuk 
sebagian, ini berkaitan dengan modernisme Masyumi. Akan tetapi, 
di atas segala-galanya, adalah karena Cak Nur telah menjadi anggota 
the imagined communities — sebuah konsep kesadaran yang, telah 
disinggung di atas, tegak di atas arus informasi dan gagasan universal 
— sejak usia dini, ketika belajar di Pesantren Gontor. 
 Menjadi bagian integral the imagined communities inilah yang 
memberikan keistimewaan Cak Nur dalam HMI. Dengan itu, Cak 
Nur bukan hanya mampu mencerna (digesting) berbagai informasi 
dan gagasan yang berkembang pada tingkat dunia, melainkan juga 
berkemampuan mereproduksikannya dalam bentuk sistem gagasan 
baru dan segar. Apa yang membuat posisinya “tak tertandingi” 
di dalam HMI adalah keanggotannya di dalam the imagined 
communities itu dilengkapi dengan pengetahuan teknikal keagamaan 
yang mendalam. Tak mengherankan, sementara para seniornya taken 
for granted terhadap Sosialisme Islam karya HOS Tjokroaminoto, 
Cak Nur — setelah membacanya dengan teliti — melihat banyak 
kekurangan konseptual di dalamnya. Ini memberikan rangsangan 
intelektual kepada Cak Nur untuk “menyempurnakannya” dengan 
sebuah tulisan Dasar-dasar Islamisme.18

 Gabungan kedua hal inilah yang memberi arti sangat penting 
bagi HMI ketika Cak Nur — bersama dengan Sakib Mahmud, 

17 Solichin, HMI: Candradimuka Mahasiswa (Jakarta: Sinergi Persadatama 
Foundation, 2010), h. 3.

18 Nafi s, Cak Nur, Sang Guru Bangsa, h. 36.
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Endang Saifuddin Anshari — mereproduksi gabungan khazanah the 
imagined communities dan pengetahuan teknikal keagamaan dalam 
bentuk karya intelektual monumental: Nilai-nilai Dasar Perjuangan 
(NDP) HMI pada 1969.19 Dalam penglihatan saya dewasa ini, 
NDP-HMI tersebut adalah sebuah rumusan “humanisme modern” 
dan berbau eksistensialisme yang didasarkan, atau, lebih tepat, 
dikukuhkan oleh diktum-diktum Keislaman. Melalui NDP ini, 
HMI tampil dengan warna intelektual yang membedakannya 
dengan organisasi-organisasi mahasiswa lain, yaitu HMI sebagai 
gerakan intelektual. Dengan mempertimbangkan histoire de 
mentalité umat Islam Indonesia, tanpa Cak Nur, citra intelektualitas 
HMI, rasanya, sulit diciptakan. 

III

 Dalam kancah politik, hubungan organisatoris HMI-Masyumi 
tidak berlangsung baik, terutama di penggalan terakhir masa 
Demokrasi Terpimpin (1959-67). Sebuah periode yang hampir 
sepenuhnya berada di bawah kontrol Presiden Soekarno. Kendatipun 
kekuatan-kekuatan politik masa itu ditandai oleh kehadiran 10 
partai politik (parpol), tak satu pun di antaranya mampu menjaga 
independensi. Keadaan itu terjadi karena, ujar Feith,“[a]ll of them 
were obliged to express enthuasiastic support for the President’s ideas on 
all occasions and to put their own ideas foward in the form of glosses 
on the President’s doctrine. Interplay polemic took the form mainly of 
accussations that one’s enemy was unfaithful to the President and Great 
Leader of the Revolution and hypocritical in adherence to his doctrine.”20 
([s]epanjang waktu semuanya diwajibkan mengungkapkan dukungan 

19 Saya tidak akan mengulang penjelasan tentang NDP-HMI ini. Bagi yang 
berminat, lihat “Naskah NDP Hasil Kongres ke-9 HMI di Malang tahun 1969,” 
dalam Solichin, HMI: Kawah Candradimuka Mahasiswa, h. 242-312.

20 Herbert Feith, “Introduction,” dalam Herbert Feith and Lance Castles, 
eds., Indonesian Political Th inking, 1945-1965 (Ithaca and London: Cornell 
University Press, 1970), h. 10.
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berjibaku kepada gagasan-gagasan Presiden dan menyampaikan 
gagasan-gagasan mereka sendiri dalam bentuk puja-puji terhadap 
doktrin Presiden. Polemik yang berseliweran terutama berlangsung 
dalam wujud tuduh-menuduh bahwa musuhnya (partisipan dalam 
polemik itu) tidak setia kepada Presiden dan Pemimpin Besar 
Revolusi dan bersikap munafi k dalam menganut ajarannya).
 Dalam situasi psikologi-politik semacam inilah kritik-kritik 
keras tokoh Masyumi Kasman Singadimedjo terhadap rezim 
ber kuasa dianggap membahayakan eksistensi HMI, karena, 
kendati pun telah dibubarkan pada 1960, Masyumi masih dilihat 
berkaitan dengan HMI. Dan ini sangat berbahaya bagi eksistensi 
HMI. Bahkan dalam demonstrasi terakhir yang berlangsung pada 
29 September 1965, kaum komunis masih sempat menuntut 
— di samping pengganjangan “kapitalis-birokrat — pembubaran 
HMI.21 Karena itu, harus ada tindakan organisatoris yang secara 
publik memperlihatkan ketakterkaitan antara HMI dan Masyumi. 
Inilah yang mendorong Sekretaris Jendral (Sekjen) HMI Mar’ie 
Muhammad (1964-66) mengusulkan agar Kasman Singadimedjo, 
yang sedang diadili, dihukum seberat-beratnya. Sebuah tindakan 
yang mendemonstrasikan ketakterkaitan antara HMI dan Masyumi, 
sekaligus memperlihatkan loyalitas organisasi ini kepada Soekarno 
— demi mengelak pembubarannya.22 
 Walau berada di tengah-tengah kontestasi politik dan ideologi 
yang sengit itu, Cak Nur tak terlibat dalam perseteruan jenis ini. 
Selain karena wataknya yang tidak meledak-ledak, Cak Nur tidak 
berada dalam posisi yang secara organisatoris harus mengambil 
peran seperti dilakukan Mar’ie Muhammad. Maka, yang justru 
terjadi adalah kebalikannya, yakni, ketika terpilih Ketua Umum 

21 K. D. Th omas, “Political and Economic Instability: the Gestapu and Its 
Aftermath,” dalam T. K. Tan, ed., Sukarno’s Guided Indonesia (Melbourne: Th e 
Jacaranda Press, 1967), h. 115. Lihat juga h. 117.

22 Ahmad Syafi ’i Ma’arif, “Dialog Dua Generasi,” Pengantar buku Tidak 
Ada Negara Islam: Surat-surat Politik Nurcholish Madjid-Mohamad Roem (Jakarta: 
Djambatan, 2014), h. xii. Lihat juga Nafi s, Cak Nur, Sang Guru Bangsa, h. 36-
37.
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PB HMI pada 1966, keberadaan Cak Nur justru dilihat sebagai 
kontinuitas corak dan tradisi intelektual Masyumi di dalam HMI. 
Kemunculan “paripurna”-nya secara intelektual dalam kongres 
HMI 1966 itu mengingatkan publik kepada tokoh Masyumi yang 
mendahuluinya: Mohammad Natsir.23 Karena itu pula, kelahiran 
frasa bahwa Cak Nur adalah “Natsir muda” — yang dijuluki publik 
— haruslah kita pahami sebagai garis pengaruh tak terputus antara 
tradisi intelektual Masyumi dengan generasi penerusnya. “Pesona 
Masyumi,” sebagai pelopor keterpelajaran dan politik Islam modern, 
masih sangat dominan di kalangan kaum terpelajar Muslim pada 
masa itu.
 Akan tetapi Cak Nur luput menjadi “epigon” Masyumi justru 
karena ia terbuahi di dalam tradisi intelektual yang diciptakan partai 
itu sendiri. Melalui tradisi ini, sebagaimana telah disinggung, Cak 
Nur menjadi anggota the imagined communities dan dengan itu 
memungkinkannya melihat secara kritis terhadap segala kemapanan, 
bahkan terhadap struktur kesadarannya sendiri. Pemicu struktural 
perubahan kesadaran ini adalah kemunculan rezim Orde Baru yang 
tak berpreseden. Frasa “tak berpreseden” ini penting ditekankan 
dalam konteks Cak Nur. Sementara benar bahwa bahkan di masa 
awal kelahirannya rezim ini dianggap telah mengandung cacat,24 
akan tetapi pada saat yang sama transisi kekuasaan ini membawa 
sesuatu yang baru: modernizing ideology (ideologi pemodernan) 
masyarakat. Setidak-tidaknya, sampai beberapa tahun pertama, 
yakni sebelum pemerintahan Orde Baru berubah menjadi rezim 
otoriter, struktur peristiwa yang tercipta atau diciptakan modernizing 
ideology ini didominasi kaum intelektual dan digairahkan oleh 
perdebatan intelektual tentang arah Indonesia masa depan pasca 
Demokrasi Terpimpin. Liddle melihat sumbu perdebatan intelektual 

23 Untuk sejarah intelektual Natsir, lihat Audrey R. Kahin, Nationalism 
and Democracy: A Political Biography of Mohammad Natsir (Singapore: NUS 
Press, 2012).

24 Lihat, misalnya, Brian May, Th e Indonesian Tragedy (Singapore: Graham 
Brash (PTE) Lld 1991. Karya ini terbit pertama kali pada 1978.
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ini pada revivalisasi pemikiran tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI) 
Sjahrir,25 tentang Indonesia, yaitu: “[a]n industrialized economy, an 
egalitarian society, and an activist welfare state founded on democratic 
principle.”26 (sebuah ekonomi yang mengalami industrialisasi, 
sebuah masyarakat egaliter dan negara yang berorientasi pada 
kesejahteraan yang didirikan di atas prinsip demokrasi.
 Suasana inilah yang saya maksud dengan frasa “tak berpreseden” 
di atas. Bagaimanapun juga, suasana yang menampung dinamika 
intelektual ini tertekan di masa Demokrasi Terpimpin di bawah 
“hardikan” Soekarno yang menganggap kaum terpelajar sebagai 
bald-headed professors, from Oxford, from Cornell University or 
elsewhere (profesor-profesor botak dari Oxford, dari Universitas 
Cornell atau dari universitas-universitas lain).27 Maka, peralihan 
kekuasaan yang memberikan tempat bagi perdebatan intelektual 
ini menimbulkan kegairahan baru bagi kaum terpelajar di masa 
itu. Bagi mereka, sebagai kaum terpelajar, arti penting atau esensi 
transisi kekuasaan dari Demokrasi Terpimpin kepada Orde Baru 
ini adalah, pada periode awalnya, pengembalian mereka ke dalam 
habitat yang sebenarnya: kebebasan berpikir. Sebuah kebebasan 
yang selama ini, atas nama politik dan ideologi, terampas sejak 5 
Juli 1959.
 Sebagai seseorang yang telah menjadi anggota the imagined 
communities sejak dini, Cak Nur bukan saja dengan mudah menye-
suaikan diri ke dalam arus modernizing ideology ini, melainkan, 
dan ini jauh lebih penting, ia sendiri berbagi aspirasi dengan 
kaum terpelajar lain. Maka, tak berbeda dengan sesama kaum 
terpelajar itu, Cak Nur melihat the modernizing ideology “yang 
terbawa” bersama dengan kehadiran rezim Orde Baru itu sebagai 

25 Tentang tokoh ini, lihat Rudolf Mrázek, Sjahrir: Politics and Exile in 
Indonesia (Ithaca, New York: SEAP, Cornell University, 1994).

26 R. William Liddle, “Modernizing Indonesian Politics,” dalam R. William 
Liddle, ed., Political Participation in Modern Indonesia (Yale: Yale University 
Southeast Asian Studies, 1973),  h. 179.

27 T. K. Tan, “Sukarnian Economics,” dalam T. K. Tan, ed., Sukarno’s Guided 
Indonesia, h. 33.
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faktor struktural yang menghantam struktur kesadaran intelektual 
dan paham Keislaman yang selama ini terbentuk melalui tradisi 
intelektual Masyumi. Dalam arti kata lain, melalui modernizing 
ideology itu Cak Nur mempunyai alat atau peralatan intelektual 
mengkaji kembali posisi dan “kepatutan” paham-paham ideologi 
Keislaman serta partai-partai Islam di dalam sebuah struktur keku-
asaan yang sama sekali (telah) berbeda.
 Di dalam konteks inilah Cak Nur “berani” menyampaikan 
penilaiannya tentang betapa Masyumi telah mengalami deskrepansi 
kesadaran politik di dalam sebuah rezim dan susunan-susunan 
kekuatan sosial-politik yang berubah, yaitu, seperti telah dikutip 
di atas: “kegagalan berpikir melalui logika politik.” 

Fachry Ali adalah cendekiawan Muslim Indonesia yang rajin menulis 
tulisan-tulisan tentang masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi. Ia 
adalah salah seorang pendiri Lembaga Studi dan Pengembangan Etika 
Usaha (LSPEU) Indonesia dan menjadi Ketua Komite Kebijakan Publik 
Kementerian BUMN periode 2006-2011.
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GERAKAN ISLAM KULTURAL 
PARAMADINA

Fundamentalisme Agama dan Masa Depan 
Keislaman dan Keindonesiaan

M. Dawam Rahardjo

 Yayasan Paramadina didirikan pada tahun 1986, lebih dari 
dua dasa warsa sejak dimulainya proses modernisasi yang diusung 
oleh Pemerintah Orde Baru. Gagasan modernisasi pada awalnya 
dipersepsikan sebagai Westernisasi. Persepsi itu adalah  proses 
kemasyarakatan yang berorientasi pada nilai-nilai kebudayaan Barat 
yang dianggap lebih maju. Intinya, modernisasi, menurut Sutan 
Takdir Alisyahbana dalam artikelnya yang terbit pada tahun 1936 
di masa Hindia Belanda, adalah trilogi individualisme, materialisme 
dan intelektualisme. Tetapi persepsi umum itu ditanggapi secara 
kritis oleh seorang cendekiawan muda yang kala itu masih 
mahasiswa, Nurcholish Madjid sebagai rasionalisasi, walaupun 
rasionalisme juga merupakan bagian dari fi lsafat Barat. Nurcholish 
Madjid sendiri, yang berlatar belakang keluarga NU, yang semula 
mondok di Pesantren Rejoso, tetapi kemudian pindah ke Pondok 
Modern Gontor itu, dikenal sebagai tokoh pemimpin mahasiswa 
yang beraliran modernisme yang kala itu sebagai paham keagamaan, 
dilawankan dengan aliran tradisionalis, walaupun ia bukan tergolong 
ke dalam organisasi gerakan modernis versi Muhammadiyah tetapi 
dalam orientasi politiknya cenderung kepada Partai Islam Masyumi. 
Dengan demikian, Nurcholish Madjid memiliki identitas yang 
plural dalam pengertian Amartya Sen. 
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Dari tulisannya tentang gagasan modernisasi yang dimuat dalam 
tabloid Mimbar Demokrasi, Bandung, tersembunyi kecenderungan 
Nurcholish Madjid dalam membela peranan agama dalam proses 
perkembangan masyarakat ke arah modernitas. Posisi tokoh yang 
populer dipanggil dengan sebutan akrab “Cak Nur”itu mirip 
dengan posisi Sanusi Pane dalam penolakannya terhadap pandangan 
kebudayaan Sutan Takdir Alisyahbana. Ketika kebudayaan Barat 
mengarus kuat melalui pendidikan kolonial sejak belahan kedua 
abad-19, arah mata-angin kebudayaan Hindia Belanda pada 
dasarnya masih bersumber dari tiga kawasan, India, Cina dan Arab 
sebagai kawasan “mother culture.” Dalam tulisan selanjutnya, Cak 
Nur mengutip pandangan John Gardner, seorang cendekiawan 
yang menjabat sebagai Menteri Kebudayan dalam Kabinet John F. 
Kennedy itu, bahwa semua peradaban besar dunia, selalu berbasis 
agama. Cak Nur kemudian juga menulis tentang perbandingan 
antara Turki dan Jepang dalam proses modernisasi. Turki dalam 
proses modernisasinya telah meninggalkan Islam yang merupakan 
basis kebudayaan Turki. Sedangkan Jepang juga melakukan proses 
modernisasi tetapi tidak meninggalkan tradisi atau kebudayaan 
Jepang. Namun masyarakat Jepang dalam proses modernisasi jauh 
lebih maju daripada Turki yang nampak kehilangan arah mata-
angin kebudayaannya. Dalam analisis silogisme, maka Cak Nur 
mengukuhkan pendapatnya bahwa guna mencapai modernitas, 
suatu bangsa tidak perlu meninggalkan tradisi, melainkan justru 
harus tetap “berkepribadian dalam kebudayaan” meminjam 
rumusan Bung Karno yang terkenal sebagai bagian dari paham 
kebangsaan itu.

Kesimpulan Cak Nur itu sebenarnya merupakan cara pandang, 
yang kemudian disebut sebagai “neomodernisme,” sebelum ia belajar 
epistemologi Fazlur Rahman, ketika kuliah di Universitas Chicago 
pada sekitar 1980-an. Neomodernisme adalah cara pandang yang 
kritis dan sekaligus kreatif terhadap baik modernisme klasik maupun 
tradisionalisme. Dengan cara pandang seperti itu, ia terbebas dari 
kecenderungan fundamentalisme yang memandang kecenderungan 
puritan yang melihat ke belakang, kepada posisi awal pemikiran 
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Islam yang berkembang dalam periode Salafi  itu sebagai kebangkitan 
(nahdlah). Dalam cara pandang ini pembaharuan dilakukan justru 
dengan kembali kepada yang asli yang dalam konteks historis, 
pemikiran Islam awal sebelum mempelajari dan menerima pengaruh 
dari fi lsafat Yunani. Perkembangan pemikiran itu hanya dilakukan 
dengan memahami dan mencari penjelasan dari teks suci dengan 
pemaknaan literal.

Pada tahun 1968 di masa awal perkembangan intelektualismenya, 
atas permintaan kelompok pemikir muda yang tergabung dalam 
“Limited Group” yang dipengaruhi oleh ideologi Sosial-Demokrasi 
Jerman, Cak Nur menulis naskah “Nilai-nilai Fundamental dalam 
Islam,” untuk dibicarakan dalam Kongres Himpunan Mahasiswa 
Islam (HMI) di Malang sebagai konsep asas perjuangan organisasi 
mahasiswa yang responsif terhadap paham Sosialisme-Marxis yang 
telah mempengaruhi HMI sebagaimana tercermin dalam konsep 
“Kepribadian HMI.” Gagasan tentang nilai-nilai fundamental Islam 
itu sebenarnya mengandung kecenderungan puritan dan Salafi  
dalam arti mengacu pada pembacaan teks al-Qur’an.

Tetapi pembacaan teks itu menghasilkan kesimpulan mengenai 
prinsip keseimbangan, yaitu keseimbangan antara iman dan akal, 
agama dan ilmu pengetahuan, dan antara orientasi kehidupan 
dunia dan akhirat. Dalam kesimpulan itu terkandung cara pandang 
dialektis yang secara epistemologis dirumuskan ke dalam konsep 
“double-movement” Fazlur Rahman. Dengan cara pandang itu 
pemikiran   Nurcholisian mengenai modernisasi tidak menimbulkan 
persepsi bahwa ia menolak dan meninggalkan tradisi, melainkan 
menginterpretasikannya kembali dalam perspektif modern. Karena 
itu ia bukan seorang fundamentalis. Penolakannya terhadap 
fundamentalisme dijelaskan lebih lanjut dalam suatu tulisannya di 
jurnal Prisma, yang menegaskan bahwa fundamentalisme bukanlah 
solusi terhadap persoalan-persoalan Islam. 

Sebelumnya, pada awal tahun 1970, dalam tausiah Halal bi 
Halal tiga gerakan pemuda Islam, Gerakan Pemuda Islam (GPI), 
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pelajar Islam Indonesia 
(PII), Nurcholish Madjid menyampaikan makalah yang berjudul 
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“Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi 
Umat.” Dalam makalah itu pada pokoknya ia menyerukan li-
beralisasi dalam pemikiran Islam semacam gagasan pencerahan. 
Dalam pidatonya itu ia menyadari bahwa liberalisasi pemikiran 
akan mengandung risiko perpecahan umat. Apa yang ia sadari sejak 
awal itu memang segera muncul, terutama di kalangan HMI sendiri 
yang masih ia pimpin itu. Kritik terhadap pemikirannya meluas 
dan menimbulkan kesenjangan antara generasi tua dan muda, 
demikian pula di antara generasi muda sendiri. Dengan perkataan 
lain, pemikirannya telah menimbulkan kontroversi.

Kontroversi itu paling nampak pada gagasannya mengenai 
sekularisasi yang dipersepsikan sebagai penerimaan terhadap seku-
larisme, yang ia anggap sebagai sebuah ideologi tertutup. Gagasan 
sekularisasi itu menjadi paling kontroversial, karena gagasan itu 
langsung berkaitan dengan politik sebagai nampak kaitannya 
dengan pandangannya yang lain mengenai “Islam Yes, Partai Islam 
No?” yang maknanya disalahpahami juga.

Nurcholish Madjid melihat sekularisasi sebagai gejala sosio-
logis yang sebenarnya sudah terjadi di seluruh dunia sejak masa 
pencerahan abad ke-19. Sementara itu sekularisme adalah suatu 
ideologi yang memisahkan agama dari ilmu pengetahuan dan 
negara. Sebagai gejala sosiologis, sebagaimana dijelaskan oleh 
sosiolog Amerika Serikat, Talcott Parsons, agama bergeser dari 
wilayah negara ke wilayah masyarakat sipil, dengan asumsi bahwa 
di wilayah masyarakat, agama justru akan berkembang, karena tidak 
diintervensi oleh kekuatan dan kekuasaan politik, atau dengan 
perkataan lain memperoleh kebebasan. Karena politik itu berwatak 
memecah, maka masyarakat berwatak integratif. Dengan perkataan 
lain, liberalisasi yang menimbulkan proses diskursif dan komunikatif 
itu bisa berjalan tanpa harus menimbulkan disintegrasi.

Dengan demikian, maka gagasan liberalisasi pemikiran dan 
sekularisasi menganjurkan gagasan gerakan sosial-kultural seba-
gai alternatif terhadap gerakan politik. Ini juga berarti bahwa 
hendaknya organisasi-organisasi dakwah semacam Muhammadiyah, 
Nahdlatul Ulama (NU) dan GPI-HMI-PII “kembali kepada 
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khitah” yang dideklarasikan resmi oleh NU pada tahun 1983 dalam 
muktamarnya di Situbondo. Pada waktu itu gerakan politik Islam 
mengalami marginalisasi sejak Masyumi dibubarkan. Bahkan ketika 
pemerintah Orde Baru menggantikan Masyumi dengan Parmusi 
dan kemudian bersama-sama dengan Partai Syarikat Islam Indonesia 
(PSII), NU dan Persatuan Tarbiyatul Islam (PERTI) dan HMI 
sendiri sebagai organisasi non-politik digabung menjadi Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP). Partai Islam itu pada dasarnya 
tetap berperanan sebagai oposisi bersama dengan Partai Demokrasi 
Indonesia (PDI).

Tetapi sejak semboyan “Islam Yes, Partai Islam No?” sejumlah 
cendekiawan Muslim hasil HMI mulai bergabung ke dalam 
pemerintah Orde Baru sebagai teknokrat lingkaran kedua. Mereka 
juga mulai bergabung ke dalam Golkar sebagai partai pemerintah. 
Dari gejala inilah maka Nurcholish Madjid dengan gerakan 
pembaharuannya dicurigai sebagai pendukung pemerintah Orde 
Baru yang menimbulkan komplikasi yang menghasilkan penolakan 
bahkan hujatan terhadap gagasan pembaharuan.

Barangkali karena komplikasi politik terhadap gerakan pem-
baharuan pemikiran inilah, maka Cak Nur berusaha menghapus 
kesan bahwa ia menolak politik dan partai politik, dengan ikut 
terjun dalam kampanye Pemilu 1977 yang mendukung PPP dengan 
tema “memompa ban gembos.” Tetapi arus masuknya alumni HMI 
yang mewakili generasi cendekiawan Muslim ke dalam birokrasi dan 
partai politik, yaitu Golkar, tidak terhentikan. Pada awalnya tampil 
Mar’ie Mohammad sebagai Menteri Keuangan dalam Kebinet 
Pembangunan IV. Nurcholish Madjid mendukung tampilnya tokoh 
cendekiawan alumni HMI yang ia citrakan sebagai “Mister Clean” 
itu, yang bisa menjadi tokoh teladan seorang negarawan Muslim. 
Tetapi ia sendiri tidak berusaha masuk ke dalam pemerintahan, 
bahkan ia mewacanakan gagasan demokrasi dengan ciri adanya 
lembaga oposisi loyal. Namun, kemudian setelah terjadinya 
proses demokratisasi sejak 1998, ia memperoleh dorongan untuk 
mencalonkan diri sebagai presiden RI, melalui Golkar walaupun 
terhenti karena faktor “kekurangan gizi.” Gejala yang ia alami 
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itu merupakan awal dari wacana mengenai “politik uang” yang 
mencederai gagasan ideal demokrasi.

Masuknya cendekiawan Muslim ke dalam partai politik non-
Islam yang dalam pengertian populer disebut “partai sekuler” 
mendapat dukungan masyarakat Muslim. Tetapi gejala itu tidak 
bisa disebut sebagai proses sekularisasi, dalam arti penolakan 
terhadap agama, khususnya Islam, dan mengeksklusi kepentingan 
dan aspirasi umat beragama. Bahkan yang sebaliknya telah terjadi, 
sebagaimana dikatakan oleh Yudi Latif, dalam tesis masternya, 
adalah proses Islamisasi partai-partai sekuler. Inilah yang sebenarnya 
dimaksud oleh Nurcholish Madjid sebagai “Islam Yes, Partai Islam 
No?” dari sudut pandangan neomodernis yang dialektis. Penolakan 
terhadap partai politik Islam tidak berarti penolakan terhadap Islam, 
karena partai-partai sekuler tidak mengikuti pandangan liberalisme 
politik gagasan John Rawls, yaitu membendung wacana agama 
di ruang publik. Tetapi yang dimaksud oleh Rawls sebenarnya 
adalah membendung agama sebagai doktrin komprehensif yang 
tertutup atau ideologi tertutup menurut istilah Nurcholish Madjid. 
Pada satu pihak, ia sendiri juga menolak sekularisme karena telah 
menjadi ideologi tertutup, tetapi pada pihak lain, ia menganjurkan 
sekularisasi atau melihat proses sekularisasi sebagai keniscayaan.

Nurcholish Madjid menjelaskan sekularisasi sebagai proses 
profanisasi sesuatu yang semula disucikan, atau dilegitimasikan 
oleh agama, seperti Islam sebagai ideologi tertutup, Islam politik 
dan bahkan partai Islam. Ini tidak berarti ia menolak partai Islam 
dan Islam politik. Hanya saja keduanya bukanlah sesuatu yang suci 
(sacred). Dengan demikian maka sekularisasi adalah membedakan 
yang sacred dengan yang profan. Baginya yang suci hanyalah Allah. 
Sedangkan yang bukan Allah adalah yang profan. Ini sebenarnya 
adalah puritanisme model Wahhabisme juga yang secara rasional 
dirumuskan oleh Ibn Taymiyah. Cak Nur sering mengemukakan 
suatu pandangan Ibn Taymiyah yang pernah mengatakan bahwa 
kekuasaan non-Muslim yang adil lebih baik dari kekuasaan Muslim 
yang tidak adil. Ini adalah sekularisasi atau profanosasi kekuasaan 
Islam. Yang suci adalah yang benar. Tetapi tidak ada kebenaran yang 
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mutlak, kecuali Allah. Karena itu, setiap klaim kebenaran tidak 
boleh dilegitimasikan atau disucikan dengan agama.

Maka liberalisasi berarti membuka pikiran dan ilmu pengeta-
huan. Menutup kebenaran dengan membatasi pengetahuan adalah 
penyembunyian kebenaran. Dan membendung pengetahuan, yang 
dalam ajaran Hindu menolak Veda keempat, yaitu Veda yang 
disebut Veda Atharva, menurut Dewa Siwa, berarti mendustakan 
atau menutup kebenaran. Dan dalam ajaran Basudewa Krishna 
dalam epik Mahabharata, jalan untuk mengetahui kebenaran, 
pertama-tama, adalah pengetahuan.

Tetapi pengetahuan saja tidak mencukupi, karena sendi 
kebenaran ada lima. Pengetahuan sebagai sendi pertama kebenaran 
harus diikuti dengan cinta sebagai sendi kedua, yaitu cinta kepada 
Allah yang berarti cinta kepada Kebenaran yang diwujudkan dengan 
cinta kepada sesama manusia (fi lantropi). Sendi ketiga adalah 
keadilan, terutama keadilan yang harus ditegakkan oleh hakim 
atau hukum, penguasa atau negara dan orang kaya yang harus 
menolong yang miskin dan lemah. Sendi keempat kebenaran adalah 
kebaktian, pengabdian atau menepati kewajiban. Dalam ajaran 
Hindu, melalui ujar Dewa Siwa, menjalankan kewajiban adalah 
bagian dari meditasi, yang dalam ajaran Islam dilakukan dengan 
zikir dan doa kepada Tuhan dan dilakukan melalui jihad sebagai 
perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Sendi kelima adalah 
kesabaran. Dalam surat al-‘Ashr, anjuran untuk saling berwasiat 
tentang kebenaran (al-haqq) bergandengan dengan anjuran untuk 
saling berwasiat atau berwanti-wanti tentang kesabaran, yang 
menurut anjuran Basudewa Krishna, kesabaran berarti kekuatan 
dan ketegaran untuk menghadapi segala persoalan, rintangan yang 
merupakan cobaan.

Pembaharuan pemikiran Islam yang dikemukaan dalam pidato 
tausiah Halal bi halal 1970, dikatakan ulang oleh Nurcholish 
Madjid dalam Pidato Kebudayaan di Taman Ismail Marzuki tahun 
1972, sebagai penyegaran paham keagamaan yang dikatakan ulang 
dalam tulisan cendekiawan muda Ulil Abhsar-Abdalla dalam tulisan 
kontroversialnya di Harian Kompas tahun 2002. Pembaharuan bagi 
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kedua cendekiawan Muslim itu bukanlah berarti kembali kepada 
yang lebih asli atau lebih awal. Ahlu al-Sunnah wa al-Jama‘ah adalah 
aliran yang menghargai perkembangan ilmu pengetahuan yang 
senantiasa diperbaharui melalui tafaqquh fī al-dīn (Lihat Q 9: 122). 
Pembaharuan pemikiran Islam dalam pemikiran Nurcholish Madjid 
adalah mengacu kepada the idea of progress (gagasan kemajuan) 
sebagai usaha mencari kebenaran.

Di masa Orde Baru telah terjadi perkembangan pemikiran 
kebangsaan yang mengundang reaksi Nurcholish Madjid, yaitu 
menjadikan Pancasila sebagai ideologi tertutup, ketika Pancasila 
ditetapkan sebagai asas tunggal. Tindakan ini sama dengan yang 
dilakukan oleh Francis Fukuyama yang mendeklarasikan Demokrasi 
Liberal dan Kapitalisme sebagai puncak pemikiran umat manusia 
di bidang politik kenegaraan dengan istilah “Th e End of History 
and Th e Last Man.” Bagi Daniel Bell Sr, ini berarti berakhirnya 
gagasan-gagasan politik besar. Ketika Pancasila ditetapkan sebagai 
ideologi tertutup, maka Pancasila dibendung untuk berkembang. 
Padahal Pancasila barulah merupakan gagasan besar, tetapi belum 
dikembangkan secara fi losofi s dan sebagai ilmu pengetahuan. Dan 
karena itu, Pancasila belum merupakan paradigma.

Sejak 1999, telah terjadi proses reformasi yang intinya adalah 
demokratisasi. Sebagaimana Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 
1945 yang merupakan awal dari proses liberalisasi politik, reformasi 
1999 telah melahirkan partai-partai politik baru, termasuk sejumlah 
partai Islam. Gejala ini berarti pembenaran empiris dari semboyan 
“Islam Yes, Partai Islam (juga) Yes” yang mula-mula dinyatakan 
oleh Sulastomo, Ismail Hasan Metareum, dan Endang Saifuddin 
Anshari dan pada masa Reformasi dibela oleh Halim Fahmi Zarkasji, 
pimpinan Pondok Modern Gontor. Tetapi masalahnya adalah 
bahwa cendekiawan Muslim generasi kontemporer telah mengalami 
diaspora dengan memasuki tidak saja Golkar, tetapi juga partai-
partai sekuler lain semacam Partai Demokrat, Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 
atau Partai Nasional Demokrasi (Nasdem). Partai-partai Islam 
sendiri dan partai-partai berbasis gerakan sosial Islam seperti Partai 
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Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) 
dalam Pemilu 2014 telah mendukung calon-calon partai sekuler. 
Namun diaspora itu mengandung unsur Islamisasi partai-partai 
sekuler dan Islamisasi pemerintahan pilihan rakyat.

Dalam pandangan Kuntowidjojo, cendekiawan Muslim yang 
berbasis di Yogya, dalam perspektif sejarah, Islam pada mulanya 
mengalami marginalisasi. Dalam posisi marginal yang bisa dilakukan 
adalah melakukan oposisi. Namun, dalam proses sekularisasi, Islam 
mengalami integrasi dan menjadi unsur yang memerintah. Dalam 
integrasi itu terjadi juga proses Islamisasi, sebagaimana dikatakan 
oleh Yudi Latif yang dikukuhkan oleh M.C. Ricklefs, seorang sarjana 
sejarah dan urusan-urusan Indonesia.

Nurcholish Madjid sendiri dikenal dengan konsep integrasi 
segitiga, Keislaman, Kemoderanan dan Keindonesiaan, sebagai 
hasil dari proses liberalisasi dan sekularisasi yang dikembangkan 
melalui epistemologi neomodernisme yang dialektis itu. Nurcholish 
Madjid bukanlah pendiri Paramadina. Tetapi Paramadina dibentuk 
sebagai lembaga instrumen penyebaran pembaharuan pemikiran 
Nurcholish Madjid dan cendekiawan Muslim berpikiran liberal 
yang pada tahun 1970 diharapkan lahir.

Dalam pengembangan dan penyebaran pemikirannya, 
Nurcholish Madjid tetap setia pada teks. Tetapi anjuran liberalisasi 
dan sekularisasi pemikiran Islam telah menimbulkan dampak 
meninggalkan teks pada generasi muda liberal harapannya. Dewasa 
ini yang berkembang pesat adalah studi Islam yang menjadikan 
Islam sebagai obyek kajian. Namun pemikiran Islam yang me-
nandai Keislaman, tidak berkembang. Kemodernan, dalam 
pandangan Nurcholish Madjid, diartikan sebagai rasionalitas 
yang diwujudkan dalam pengetahuan. Dalam perspektif ini, umat 
Islam telah mengalami kemajuan, sebagaimana ditunjukkan dalam 
perkembangan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan lahirnya 
generasi cendekiawan Muslim yang nampak mendominasi wacana 
pemikiran dewasa ini. Sedangkan Keindonesiaan dimaksudkan 
sebagai identitas yang bercirikan karakter bangsa, atau kepribadian 
bangsa yang merupakan identitas Keindonesiaan. Dewasa ini, Islam 
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Indonesia dinilai sebagai model masyarakat yang berbeda dengan 
Islam di kawasan pusat dunia Islam di Timur Tengah. Cirinya adalah 
pluralisme, kesetaraan gender dan demokrasi yang merupakan tema 
pemikiran pasca Nurcholish Madjid. Tetapi sebenarnya, ketiga ciri 
Keindonesiaan itu masih berada dalam proses. Bahkan sebagai akibat 
dari Westernisasi yang sekarang disebut sebagai globalisasi itu, bangsa 
Indonesia telah mengalami erosi kepribadian yang menimbulkan 
krisis kepribadian, ibarat Drupadi yang diciptakan dari api dalam 
kisah Mahabharata berdiri di tepi jurang seakan-akan akan mela-
kukan bunuh diri, tetapi sebenarnya sedang mempertanyakan 
“sangkan paraning dumadi” atau agama, yang menurut Basudewa 
Krishna, hanya bisa diketahui ketika ia mengetahui jati dirinya 
yang dalam bahasa Islam “Barangsiapa mengetahui jati dirinya, 
maka ia akan menemukan Tuhannya” (Man ‘arafa nafsahu, faqad 
‘arafa Rabbahu).

Baik Keislaman maupun Keindonesiaan dewasa ini masih berada 
dalam proses awal. Pemikiran Nurcholish Madjid telah berkembang 
dalam kurun waktu empat dasawarsa 1968-2006. Tetapi pemikiran 
Nurcholish Madjid itu sendiri sebenarnya masih merupakan wacana 
yang belum selesai. Dalam disertasi Dr. Budhy Munawar-Rachman 
dikatakan bahwa gagasan pembaruan pemikiran Islam Nurcholish 
Madjid dimulai dengan anjuran liberalisasi, sekularisasi dan the 
idea of progress tetapi kesimpulan terakhirnya adalah pemikiran 
Islam yang inklusif.

Kemandegan pemikiran Islam itu kini memerlukan tindakan 
“membuka pintu ijtihad.” Pembukaan kembali pintu ijtihad itu harus 
mengingat bahwa pembukaan pintu ijtihad awal abad ke-20 telah 
menghasilkan gagasan modernisme, maka pintu ijtihad abad ke-21 
harus menghasilkan pemikiran inklusif. Pancasila sendiri dalam 
pandangan Bung Karno dalam Pidato 1 Juni, 1945 pada dasarnya 
adalah suatu gagasan persatuan yang dalam pemikiran Sutan Sjahrir 
cenderung kepada otoritarianisme. Liberalisasi pemikiran tentang 
Pancasila sebagai ideologi terbuka versi Nurcholish Madjid dalam 
liberalisasi abad ke-21 akan digantikan dengan gagasan Pancasila 
sebagai pluralisme yang mengandung multi identitas.
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Yayasan Paramadina, yang didirikan pada 1986, sebenarnya 
dimaksudkan sebagai lembaga yang mengemban misi pembaruan 
pemikran Islam Nurcholish Madjid. Namun karena persoalan eksis-
tensi, Universitas Paramadina, sebagaimana universitas-universitas 
laina, baik swasta maupun negeri, telah mengalami kontaminasi 
pasar. Tetapi selain Yayasan Paramadina, masih ada Nurcholish 
Madjid Society (NCMS), yang didirikan pada 2008, sebagai 
lembaga yang mempelajari dan mengembangkan gagasan-gagasan 
Nurcholish Madjid.

Apabila pemikiran Nurcholish Madjid yang menjadi acuan, 
maka sila Keislaman harus diwujudkan dengan pengembangan pe-
mikiran Islam, sila Kemoderanan akan diwujudkan dengan pe ngem-
bangan gagasan tentang kemajuan. Sedangkan sila Keindonesia an 
diwujudkan dengan pengembangan model Islam Indonesia yang 
bercirikan pluralisme, kesetaraan gender dan demokrasi yang 
substansial. 
  

M. Dawam Rahadjo adalah Direktur Lembaga Studi Agama dan Filsafat 
(LSAF), Jakarta. Ia adalah salah seorang cendekiawan Muslim yang gigih 
membela kebebasan beragama di Indonesia. 
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DEMOKRASI DAN KEMASLAHATAN UMUM
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BAGAIMANA SEHARUSNYA
MEMPERLAKUKAN AGAMA-AGAMA

DI ERA SAINS MODERN?1

Ioanes Rakhmat

“Kehidupan ini harus diberi makna oleh kita sendiri karena sudah 
jelas bahwa kehidupan itu sendiri tak memiliki makna.” (Henry 
Valentine Miller)

 Tahun lalu, saya baca di koran online Th e Independent, Rabu, 
29 Oktober 2014, berita bahwa Paus Fransiskus menyatakan teori 
evolusi dan big bang keduanya benar sebagai fakta-fakta sains, 
dan bahwa Tuhan itu bukan seorang penyihir yang lewat tongkat 
sihirnya simsalabim menjadikan segala sesuatu dari ketiadaan, 
sebagai peristiwa-peristiwa gaib dan magis.2

Posisi Paus Fransiskus ini berbeda dari posisi yang dipertahankan 
Paus sebelumnya, yakni Benediktus XVI. Bagi Paus Benediktus XVI, 
Tuhan menciptakan jagat raya dan Adam serta Hawa tidak lewat 

1 Makalah untuk Kajian Titik-Temu (KTT) ke-29, bertema “Upaya Men-
cari Titik-titik Temu Agama dan Sains Modern,” yang diselenggarakan oleh 
Nurcholish Madjid Society (NCMS), pada Kamis, 26 Februari 2015, di Omah 
Betari Sri, Jalan Ampera Raya No. 11, Kemang, Jakarta Selatan. 

2 Lihat Adam Whitnall, “Pope Francis declares evolution and Big bang 
theory are right and God isn’t ‘a magician with a magic wand’,” Th e Independent, 
28 October 2014, pada http://www.independent.co.uk/news/world/europe/
pope-francis-declares-evolution-and-big-bang-theory-are-right-and-god-isnt-a-
magician-with-a-magic-wand-9822514.html.
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hukum-hukum sains, tapi langsung dari kemahakuasaan-Nya untuk 
menjadikan segala sesuatu ada dari ketiadaan, bak keampuhan seorang 
tukang sihir yang memiliki sebuah tongkat sihir yang ajaib.   

Paus Francis dengan pakaian dan simbol kebesarannya.
Ya, dia besar, tapi besar sebagai rohaniwan, bukan sebagai saintis!

Pandangan Paus Benediktus XVI dikategorikan sebagai kreasio-
nisme dan Intelligent Design (ID). Dalam kreasionisme dan ID, 
hukum-hukum fi sika dan hukum-hukum alam tidak terlibat dalam 
penciptaan segala sesuatu. Jagat raya ada dari ketiadaan, dibuat ada 
bukan oleh hukum-hukum fi sika lewat big bang, tapi oleh kuasa Allah 
untuk menciptakan segala sesuatu. Allah adalah penggerak utama 
yang tidak disebabkan oleh penyebab sebelumnya (prima causa). 
Teologi prima causa ini mula-mula diajukan oleh fi lsuf dan saintis 
Yunani, Aristoteles (384 SM-322 SM), dalam bingkai politeisme, yang 
kemudian dilanjutkan oleh imam, fi lsuf dan teolog Katolik, Th omas 
Aquinas (1225-1274), dalam bingkai monoteisme Kristen.
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“From Nothing to Something”

Dalam teologi prima causa, Allah dipandang ada tanpa asal-
usul, tanpa penyebab sebelumnya, tapi dia mampu menciptakan 
segala sesuatu sehingga ada. Tapi menurut sains, segala sesuatu 
berlangsung dengan menaati hukum-hukum sebab-akibat, causal 
laws. Alhasil, dalam sains, tidak ada akibat tanpa sebab, dan tidak 
ada sebab yang tidak menimbulkan akibat. Karena itu, sains juga 
akan bertanya, siapa pencipta Allah, atau apa yang menyebabkan 
Allah ada. Jika kaum agamawan menjawab, Allah tidak punya asal-
usul, tidak terikat pada causal laws, maka bagi sains hanya ketiadaan 
yang memenuhi kategori ini, hanya ketiadaan yang tidak terikat 
pada hukum sebab-akibat. 

Oleh sains, ketiadaan yang mampu menghasilkan sesuatu, 
from nothing to something, ditemukan hanya dalam “dunia” 
mekanika kuantum. Dunia mekanika kuantum memang weird, 
mengherankan, karena di dalam dunia inilah “ketiadaan” atau 
“kondisi vakum” menghasilkan sesuatu lewat apa yang dinamakan 
fl uktuasi kuantum. Hal ini memang melawan akal sehat, tetapi 
dalam sains akal sehat saja memang sangat tidak memadai. Tentang 
ini saya mau memberi sebuah ilustrasi. 

Menurut akal sehat, seseorang pasti akan mati tertabrak 
mobil jika dia menyeberang jalan raya sembarangan dengan mata 
tertutup sementara mobil lalu-lalang dengan kencang dari kiri ke 
kanan dan dari kanan ke kiri. Tetapi sains melampaui akal sehat 
ini. Akal sehat ini tidak berlaku jika lewat sains dan teknologi, 
tubuh manusia dapat dibuat lentur, elastis dan berdaya lenting 
kuat sehingga kalau tubuh ini ditabrak dari segala arah oleh 
kendaraan-kendaraan yang melaju cepat, tubuh ini akan meliuk 
dengan elastis ke segala arah, sehingga tidak terjadi cedera apapun 
pada tubuh ini. Itulah bedanya antara orang yang berpikir dengan 
hanya akal sehat yang terbatas dan orang yang berpikir dengan 
akal sains yang tidak terbatas.

Niels Bohr (1885-1962), fi sikawan Denmark penerima Hadiah 
Nobel (1922) yang meletakkan dasar-dasar fi sika partikel, mene-
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gaskan bahwa “siapapun yang tidak terkejut oleh teori kuantum, 
orang itu belum memahaminya.”3 Tapi sudah pasti, para agamawan, 
dan juga para fi sikawan, tidak akan mau menyamakan Allah dengan 
mekanika kuantum. 

Dalam fi sika kuantum, dikenal apa yang dinamakan “vacuum 
state” atau “keadaan vakum” atau biasa disebut simpel saja sebagai 
“vakum.” Keadaan vakum dipandang “sebagai suatu keadaan 
di mana semua properti fi sikal sebetulnya sama dengan zero.”4 
Dalam vakum, energi bisa ada dalam jumlah yang terendah sejauh 
dimungkinkan (“a zero-point energy”). Secara fi guratif para fi sikawan 
menyatakan bahwa dalam ruang vakum 1 cm3, masih bisa ada 
energi dalam jumlah 1 per triliun erg. Secara keseluruhan, keadaan 
vakum disebut sebagai “a zero-point quantum fi eld.” Kendatipun 
demikian, dari medan kuantum yang “zero-point” ini terjadi apa 
yang dinamakan fl uktuasi vakum (= “quantum fl uctuations”), yakni 
muncul dan lenyapnya partikel-partikel (dinamakan partikel-
partikel virtual) secara berpasangan dalam waktu sangat pendek dan 
secara spontan, tanpa asal-usul, tanpa sebab-musabab sebelumnya, 
tidak deterministik, tidak terprediksi.5 Jadi, dalam mekanika 
kuantum, ihwal munculnya something from nothing adalah suatu 
fakta yang dapat diamati kendatipun secara tidak langsung lewat 
efek-efeknya. 

3 Niels Bohr, Atomic Physics and Human Knowledge (New York: John Wiley, 
1958). Dikutip dalam Eric Middleton, Th e New Flatlanders: A Seeker’s Guide 
to the Th eory of Everything (West Conshohocken, PA: Templeton Foundation 
Press, 2007), h. 19.

4 Lihat P. W. Milonni, Th e Quantum Vacuum: An Introduction to Quantum 
Electrodynamics (Boston: Academic Press, 1994), h. 239.

5 Lihat Milton K. Munitz, Cosmic Understanding: Philosophy and Science of 
the Universe (Princeton: Princeton University Press, 1990), h. 132. Lihat juga 
“Focus: Th e Force of Empty Space,” Physical Review Focus 2, 28 (1998) DOI: 
10.1103/PhysRevFocus.2.28 (3 December 1998), pada http://physics.aps.
org/story/v2/st28. 
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Kreasionisme dan ID ditolak GRK

Kembali ke teologi ID. Dalam teologi ini, Adam dan Hawa dan 
semua organisme lain dipercaya langsung dijadikan ada oleh Allah 
dalam bentuk seperti yang sekarang kita kenali. Adam dan Hawa, 
misalnya, ada bukan produk evolusi lewat seleksi alamiah yang 
berlangsung miliaran tahun dimulai dari bakteri 3,5 miliar tahun 
lalu,6 tapi langsung jadi dalam format orang dewasa, dibuat Allah 
sendiri dari tanah (Adam) dan dari tulang rusuk Adam (Hawa). Jadi, 
pastilah Adam dan Hawa dalam teologi ID adalah dua makhluk 
insani yang tidak punya udel karena tidak pernah berada dalam 
rahim seorang ibu sebagai janin-janin.

Teologi ID antara lain memakai argumen pseudo-saintifi k bah-
wa DNA manusia yang sangat kompleks tidak mungkin dihasil kan 
oleh alam, tetapi haruslah ciptaan Tuhan sendiri yang mahakuasa, 
sebagai sang pencipta cerdas, the intelligent designer. Memang 
para pembela teologi ID tidak terang-terangan menyatakan sang 
intelligent designer itu Allah, tetapi implisit yang mereka maksudkan 
sebagai sang ID adalah Allah sendiri. Yang sulit dimengerti dengan 
teologi ID ini adalah mereka berbicara tentang molekul DNA 
yang sangat rumit, tetapi percaya bahwa Adam dan Hawa bukan 
berasal dari DNA, melainkan dari tanah dan tulang yang diciptakan 
langsung besar dan dewasa.

6 Kajian-kajian mutakhir atas bebatuan karang tertua yang ada di Bumi, 
yang berasal dari Afrika Selatan dan Australia barat laut (dari kurun 2,75 miliar 
hingga 3,2 miliar tahun lalu), menunjukkan bahwa kehidupan mikrobial sudah 
terbentuk 3,2 miliar tahun lalu baik di lautan maupun di daratan. Lihat reportase 
Hannah Hickey, “Ancient rocks show life could have fl ourished on Earth 3,2 
billion years ago,” UW Today, 16 February 2015, pada http://www.washington.
edu/news/2015/02/16/ancient-rocks-show-life-could-have-fl ourished-on-earth-
3-2-billion-years-ago/. Lihat letter Eva E. Stueken, Matthew C. Koehler, et al., 
“Isotopic evidence for biological nitrogen fi xation by molybdenum-nitrogenase 
from 3.2 Gyr,” Nature (2015), doi: 10.1038/nature14180, terbit online 16 
Februari 2015, pada http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/
full/nature14180.html.
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Nah, dengan pandangan Paus Fransiskus yang belum lama 
ini diumumkan, kreasionisme dan teologi ID dengan jelas ditolak 
oleh Gereja Roma Katolik, entah secara resmi atau secara tidak 
resmi. Dus, sang paus ini mengoreksi pandangan Paus Benediktus 
XVI. Tetapi, Paus Fransiskus masih memasukkan sosok Tuhan yang 
mahakuasa sebagai sang pencipta big bang dan pencipta manusia. 

Sekilas tentang “Big Bang”

Oleh sains, big bang dijelaskan terjadi sebagai peristiwa fi sika 
alamiah belaka, khususnya fi sika partikel, sebagai peristiwa di “dunia” 
kuantum, dunia yang tidak memiliki asal-usul, dunia yang ada dan 
sekaligus tidak ada. Saat ditanya tentang dunia kuantum sebagai 
fondasi fi sika, Niels Bohr menjawab, “Tidak ada dunia kuantum. 
Hanya ada suatu deskripsi fi sika kuantum yang abstrak. Salah jika 
orang berpikir bahwa tujuan fi sika adalah menemukan bagaimana 
alam itu ada. Fisika berkaitan dengan apa yang kita dapat katakan 
tentang Alam.” Dalam mekanika kuantum, dimungkinkan sesuatu 
itu ada dari ketiadaan, misalnya partikel-partikel virtual yang secara 
tidak langsung teramati (meskipun dalam waktu yang sangat pendek) 
muncul dari ketiadaan dan lenyap juga ke ketiadaan. Dunia kuantum 
memang weird. 
 

Big bang dan selanjutnya....
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 Belum lama ini, Maret 2014, para saintis telah menemukan 
sejumlah bukti tambahan (yang sudah lama ditunggu) yang berupa 
data sinyal-sinyal yang berhasil dihimpun oleh teleskop radio 
BICEP2 di Kutub Selatan, yang mengonfi rmasi big bang sebagai 
fakta ilmiah: yakni terdeteksinya riak gelombang gravitasional dari 
big bang, yang membuktikan kebenaran teori infl asi bahwa jagat 
raya mengembang dengan sangat cepat dalam serpihan pertama 
nano-detik setelah dilahirkan.7 

Tetapi rupanya dunia sains masih harus menunggu lagi 
untuk pembuktian ini betul-betul kokoh. Baru saja, 30 Januari 
2015, berdasarkan data baru yang merupakan gabungan data 
dari wahana Planck dan data BICEP2, diumumkan dengan resmi 
bahwa sinyal gelombang gravitasional yang terdeteksi ini ternyata 
bukan berasal dari infl asi pada era jagat raya sangat dini melainkan 
berasal dari debu-debu galaktik dalam Bima Sakti yang juga 
memancarkan cahaya yang terpolarisasi. Marc Kamionkowski, 
kosmolog dari Universitas Johns Hopkins di Baltimore, Maryland, 
USA, menyatakan, “Ke depan ini, ada jalur yang jelas yang harus 
diambil. Jika kita melakukan lebih banyak pengukuran dalam 
beranekaragam frekuensi terhadap sinyal-sinyal yang datang, kita 
akan dapat memisahkan dengan persis sinyal-sinyal primordial dari 
sinyal-sinyal yang berasal dari debu-debu galaktik.”8  

7 Lihat reportase Clara Moskowitz, “Gravitational Waves from Big 
Bang Detected,” Scientific American, 17 March 2014, pada http://www.
scientifi camerican.com/article/gravity-waves-cmb-b-mode-polarization/. Lihat 
laporan lengkapnya “Cosmic Infl ation and Big Bang Ripples,” Scientifi c American, 
17 March 2014, pada http://www.scientificamerican.com/report/cosmic-
infl ation-and-big-bang-ripples1/.

8 Lihat Ron Cowen, “Gravitational waves discovery now offi  cially dead,” 
Nature News, 30 January 2015, pada http://www.nature.com/news/gravitational-
waves-discovery-now-offi  cially-dead-1.16830?WT.mc_id=TWT_NatureNews.
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“God of the Gaps”

Bagi Paus Fransiskus, big bang tetap memerlukan sang aktor 
ilahi yang menyundut sumbu bom big bang sehingga bom ini 
mendentum. Fransiskus tampaknya masih belum bisa menerima 
penjelasan sains kalau big bang bisa terjadi tanpa penyebab se-
belumnya. Artinya, Fransiskus masih memerlukan sosok Allah 
untuk mengisi “gap” yang dipandangnya masih kosong, “gap” yang 
berupa pertanyaan siapa penyundut “sumbu” bom big bang, atau 
pertanyaan ada apa sebelum big bang. Posisi Fransiskus ini umum 
dinamakan “God of the gaps” theology: di manapun sains tampak 
masih meninggalkan misteri sebagai gap atau celah, gap atau celah 
ini langsung diisi dengan sosok Allah supernatural sebagai sang 
Aktor Agung penentu.

Begitu juga, berkaitan dengan asal-usul paling awal Adam dan 
Hawa, Paus Fransiskus tidak bisa menerima pandangan bahwa 
DNA adalah produk hukum-hukum alam, khususnya hukum-
hukum kimiawi, yang muncul secara alamiah baik di angkasa 
luar maupun di planet Bumi. DNA adalah unsur molekuler 
paling esensial dan fondasional bagi semua bentuk kehidupan. 
Tanpa molekul DNA, semua bentuk kehidupan tidak akan ada, 
dalam wujud apapun. Bagi Fransiskus, Adam dan Hawa muncul 
karena keduanya diciptakan Allah, lalu selanjutnya berkembang, 
berevolusi, menurut hukum-hukum internal yang ada dalam diri 
organisme ini. 

Dengan kata lain, bagi Paus Fransiskus big bang dan evolusi 
adalah fakta-fakta, tetapi fakta-fakta yang terjadi tidak lepas dari 
kendali Allah, dipimpin Allah, lewat hukum-hukum internal 
masing-masing yang juga dibangun dan dikendalikan Allah 
sendiri. Terminologi yang pas untuk pandangan Paus Fransiskus 
ini adalah “the divinely initiated and guided big bang and evolution.” 
Maklumlah, dia adalah agamawan, bukan saintis. Bagi saintis, 
frasa “the divinely initiated and guided” itu tidak diperlukan, 
sebab semua saintis menolak teologi “God of the gaps.” Bagi 
para saintis, kalau masih ada “celah” atau “gap” informasi dalam 
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suatu pandangan sains, celah atau gap ini dibiarkan saja untuk 
sementara sampai nantinya sains bisa mengisinya dengan pas, 
tidak perlu Allah dimasukkan ke dalam celah atau gap ini. Di 
tangan para saintis, sains tidak akan pernah menjadi agama, dan 
juga sebaliknya.  

Bagaimana pun juga, dibandingkan Benediktus XVI, jelas Paus 
Fransiskus lebih maju sedikit dalam pandangannya tentang asal-
usul jagat raya dan evolusi biologis spesies. Tapi dari sudut sains, 
pandangan Paus Fransiskus bukanlah sebuah kemajuan, melainkan 
hanya memberi sebuah tempat bagi teologi dalam pandangan 
sains, artinya hanya sebuah “God of the gaps” theology. Dalam 
kenyataannya, kosmologi modern dan sains evolusi biologis sama 
sekali tidak memerlukan teologi semacam ini. Dalam sains kosmologi 
tentang asal-usul alam semesta dan dalam sains evolusi biologis, 
tidak ada celah atau “gap” yang masih harus diisi. 

Sains evolusi memiliki bukti-bukti yang hingga saat ini kian 
bertambah, yang menunjukkan bahwa berbagai bentuk kehidupan 
muncul dari akar terdalamnya, yakni mikroorganisme bersel 
tunggal atau bakteri (eukariota dan prokariota). Melalui evolusi 
alamiah lewat seleksi alam dan lewat kemampuan beradaptasi 
dari setiap organisme terhadap ekologi yang terus berubah, 
organisme-organisme monoselular berkembang dan berubah 
menjadi bentuk-bentuk kehidupan bersel majemuk yang terus-
menerus makin kompleks. Tidak ada peranan kuasa eksternal 
di luar alam untuk evolusi spesies-spesies berjalan, semuanya 
serba alamiah. Masih ada sangat banyak orang (tentu saja kaum 
agamawan) yang mati-matian menolak sains evolusi, dan memilih 
untuk mati atau hidup mempertahankan kreasionisme dan 
teologi ID. Tapi bahwa kehidupan muncul dari proses-proses 
kimiawi yang sepenuhnya alamiah, kini sudah dibuktikan juga 
oleh sains lain, yakni biologi sintetis. Kini, dengan sains biologi 
sintetis, yang dimulai oleh J. Craig Venter di pertengahan 2010, 
para saintis sudah dapat menciptakan kehidupan buatan hanya 
dari zat-zat kimiawi yang mati yang persenyawaannya (dalam 
sebuah synthesizer kimiawi) untuk membentuk DNA yang hidup 
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berlangsung lewat instruksi-instruksi genomik secara digital yang 
berasal dari sebuah komputer.9 

Pohon evolusi yang rimbun, berakar pada mikroba

Begitu juga halnya dengan asal-usul jagat raya. Ihwal bagaimana 
jagat raya ada, kini bisa dijelaskan sepenuhnya oleh sains, tanpa 
melibatkan teologi apapun. Stephen Hawking menyatakan hal 
berikut ini, simaklah.  

9 Tentang prestasi J. Craig Venter dan timnya dalam menciptakan kehidupan 
buatan, lihat Ioanes Rakhmat, Beragama dalam Era Sains Modern (Jakarta: Pustaka 
Surya Daun, 2013), Lampiran 3 (“DNA Sintetik dan Kehidupan Buatan”), h. 
443-446. Tulisan ini terpasang juga di blog saya dengan judul “DNA Sintetik 
dan Kehidupan Artifi sial Telah Berhasil Diciptakan Ilmuwan,” Th e Freethinker 
Blog, 9 Oktober 2010, pada http://ioanesrakhmat.blogspot.com/2010/10/dna-
sintetik-dan-kehidupan-artifi sial.html.
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Peranan yang dimainkan sang waktu pada permulaan jagat 
raya adalah, aku percaya, kunci terakhir untuk menyingkirkan 
keperluan adanya suatu Perancang Akbar [ilahi], dan untuk 
menyingkapkan bagaimana jagat raya menciptakan dirinya 
sendiri [lewat fl uktuasi kuantum]…. Waktu itu sendiri haruslah 
akhirnya berakhir. Anda tidak dapat tiba di suatu waktu sebelum 
big bang, karena tidak ada sang waktu sebelum big bang. Kita 
akhirnya menemukan sesuatu yang tidak memiliki suatu 
penyebab karena tidak ada waktu bagi suatu penyebab untuk 
ada di dalamnya. Bagiku, ini berarti tidak ada kemungkinan 
bagi adanya suatu pencipta [ilahi] berhubung tidak ada waktu 
bagi suatu pencipta untuk dulu ada. Karena waktu itu sendiri 
dimulai pada momen big bang, maka big bang itu sendiri adalah 
suatu kejadian yang tidak dapat disebabkan atau diciptakan 
oleh seseorang atau suatu hal apapun…. Maka, ketika orang 
bertanya kepadaku apakah suatu allah telah menciptakan jagat 
raya, aku katakan kepada mereka bahwa pertanyaan mereka itu 
sendiri tidak punya makna. Waktu belum ada sebelum big bang, 
dengan demikian tidak ada waktu bagi Allah untuk membuat 
jagat raya di dalamnya. Ini bak bertanya arah menuju pinggir 
Bumi. Planet Bumi itu suatu bulatan. Sebagai bulatan, Bumi 
tidak punya suatu tepi, alhasil mencari tepi Bumi adalah suatu 
usaha yang sia-sia. 

Dan juga ini, 

Anda memasuki suatu dunia di mana adalah mungkin untuk 
menjelaskan sesuatu itu bisa ada dari ketiadaan, setidaknya 
untuk waktu yang pendek, karena mekanika kuantum…. 
Jagat raya semula dulu sangat kecil, kurang dari besarnya 
sebuah proton. Ini berarti jagat raya dapat begitu saja ada tanpa 
melanggar hukum-hukum fi sika yang sudah diketahui.10

10 Lihat pemaparan Stephen Hawking dalam video Discovery Channel 
Curiosity SO1EO1, Did God Create the Universe? Compelling Explanations, 
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Pada sisi lain, para agamawan yang menganut teologi “Allah 
pengisi celah-celah,” akan terus-menerus lelah karena mereka harus 
terus melototi sains untuk menemukan celah-celah baru ketika 
celah-celah lama sudah ditutup rapat oleh data dan info saintifi k. 
Waktu mereka habis hanya untuk mencari celah-celah ini lewat 
berbagai usaha teologisasi pandangan-pandangan saintifi k. Akhirnya, 
umat mereka terbengkalai dan juga ikut kebingungan, dan Allah 
direduksi hanya menjadi suatu Oknum pengisi celah-celah sempit 
sehingga dia terjepit-jepit terus, menanti dibebaskan. 

“Cocokologi”

Bagaimanapun juga, kita semua bisa memaklumi Paus 
Fransiskus, sebab gereja (dan komunitas keagamaan) apapun tidak 
ingin teks-teks kitab suci mereka tidak terpakai lagi. Bagaimanapun 
juga, para teolog akan selalu mengutak-ngutik teks-teks kitab suci 
supaya bisa klop dan cocok dengan sains. Dengan kata lain, gereja 
dan komunitas keagamaan apapun akan selalu menerapkan apa 
yang saya namakan cocok-o-logi supaya teks-teks kitab suci tetap 
bisa dipakai dan dogma-dogma bisa tetap dipegang, sementara sains 
terus berkembang dan menyingkap makin banyak misteri alam.

Bayangkan, konsekuensi apa yang akan timbul pada dogma 
gereja jika pandangan sains tentang Adam dan Hawa diterima 
bulat-bulat, tanpa dilunak-lunakkan lewat cocokologi. Bagi sains, 
Adam dan Hawa dalam teks-teks kitab Kejadian tidak pernah ada, 
dan yang ada adalah Adam dan Hawa hasil evolusi miliaran tahun 
dari semula hanya molekul-molekul DNA, yang bermuara pada 
kemunculan homo sapiens 300 ribu tahun lalu, bukan di Taman 
Eden, tetapi di Afrika Selatan,11 atau pada kemunculan spesies 

tayangan perdana 7 Agustus 2011, pada https://www.youtube.com/watch?v=fm
YlbqtAYOQ&feature=youtu.be.

11 Tentang kemunculan spesies homo sapiens dan pendahulu terdekatnya, 
lihat L. Vigilant, M. Stoneking, H. Harpending, K. Hawkes, AC. Wilson, “African 
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hominid, moyang terdekat homo sapiens, 400 ribu tahun lalu.12 
Konsekuensi dogmatisnya adalah: dogma dosa warisan Adam gugur. 
Bagaimana bisa ada dosa warisan Adam sementara sosok Adam di 
Taman Eden sendiri tidak pernah ada dalam sejarah dunia ini?! 
Konsekuensi berikutnya lagi lebih menyeramkan: Yesus Kristus 
tidak perlu mati untuk menebus manusia dari dosa yang diwariskan 
Adam dan Hawa!

Bayangkan, apa yang akan terjadi atas teks-teks kitab Kejadian 
dalam Tanakh Yahudi yang mengisahkan penciptaan langit dan 
Bumi dalam hitungan hari jika big bang dipandang terjadi dengan 
sendirinya sebagai peristiwa fi sika kuantum yang alamiah, atau 

populations and the evolution of human mitochondrial DNA,” Science Vol. 253 
no. 5027 (27 September 1991), h. 1503-1507, doi:10.1126/science.1840702. 
Oleh L. Vigilant dkk, usia moyang umum mtDNA manusia ditempatkan antara 
166.000 hingga 249.000 tahun. Lihat juga Max Ingman, Henrik Kaessmann, 
Svante Paabo, dan Ulf Gyllensten, “Mitochondrial genome variation and the 
origin of modern humans,” Nature 408 (7 December 2000), h. 708-713, 
doi:10.1038/35047064, pada http://www.nature.com/nature/journal/v408/
n6813/full/408708a0.html. Teori bahwa Afrika Selatan adalah tempat asal-usul 
homo dengan anatomi tubuh modern, kembali dikonfi rmasi oleh kajian mutakhir 
oleh Brenna M. Henn, Marcus W. Feldman et al., “Hunter-gatherer genomic 
diversity suggests a Southern African origin for modern humans,” Proceedings 
of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), Vol. 
108, No. 13 (29 March 2011), h. 5154-5162, doi:10.1073/pnas.1017511108; 
tersedia online pada http://www.pnas.org/content/108/13/5154.full.  

12 Berlandaskan temuan DNA mitokondrial hominin (moyang homo 
sapiens) yang diekstrasi dari sebuah fosil tulang paha yang berumur 400.000 
tahun yang ditemukan di Spanyol dalam sebuah goa yang dinamakan Sima de 
los Huesos (dalam bahasa Spanyol, artinya Lubang Tulang-tulang). Lihat laporan 
temuan ini oleh Matthias Meyer, Qiaomei Fu, et al., “A Mitochondrial genome 
sequence of hominin from Sima de los Huesos,” Nature 505 (16 January 2014), 
h. 403-406, doi:10.1038/nature 12788, diterbitkan online 04 Desember 2013, 
pada http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature12788.
html. Temuan mutakhir ini menimbulkan misteri-misteri baru mengenai asal-usul 
manusia. Lihat tinjauan hasil kajian ini oleh Carl Zimmer, “Baffl  ing 400.000-
Year-Old Clue to Human Origins,” Th e New York Times Science, December 4, 
2013, di http://www.nytimes.com/2013/12/05/science/at-400000-years-oldest-
human-dna-yet-found-raises-new-mysteries.html?_r=0.
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bahwa big bang selalu berulang dalam siklus evolusi kosmik 
yang berlangsung bermiliar-miliar tahun untuk setiap siklus! 
Jika kosmologi modern diterima apa adanya, bulat-bulat, tanpa 
dijinakkan lewat cocokologi, teks-teks kitab Kejadian ini menjadi 
usang dan tidak relevan lagi sejauh dipahami secara literalis sebagai 
kisah sejarah dan bukan sebagai metafora teologis. 

Dalam era sains modern ini, memang sangat sulit untuk hidup 
beragama dengan autentik, artinya: beragama tanpa melakukan 
cocokologi untuk menyelamatkan teks-teks kitab suci yang 
sebetulnya sudah terongrong dengan radikal oleh sains. Itu juga 
yang dialami Paus Benediktus  XVI dan Paus Fransiskus. 

Hemat saya, supaya dapat hidup dengan autentik, ya para 
agamawan harus dengan sadar tidak usah melakukan cocokologi. 
Katakan saja dengan berani dan terus terang, bahwa kitab-kitab 
suci sebetulnya buku-buku agama, sama sekali bukan buku-buku 
sains apapun. Keduanya tidak bisa dicocok-cocokkan! Dan para 
agamawan tidak usah berlelah-lelah mengambil peran sebagai para 
saintis yang nyatanya tidak pernah bisa mereka pikul sepenuhnya. 
Alhasil, mereka jadi pseudo-saintis! 

Bayangkanlah, apa yang akan terjadi jika seseorang yang meng-
habiskan katakanlah sepuluh tahun lamanya untuk menghafal mati 
seluruh teks asli kitab suci agamanya, lalu menjadi sarjana agama, 
tiba-tiba saja berbicara tentang sains modern bahkan melabrak sains 
modern dengan gagah berani! Ya salah kaprah, karena kebodohan! 
Kata Konfusius, “Kebodohan adalah malam yang menyelimuti 
pikiran, tapi malam yang tanpa bulan dan tanpa bintang.” Dan 
ketahuilah, untuk menjadi seorang pakar sains, seseorang bukan saja 
harus sudah menyelesaikan studi doktoralnya dengan prestasi yang 
sangat bagus, tetapi juga masih harus menjalankan sekian penelitian 
pascadoktoralnya, lalu punya pengalaman bertahun-tahun dalam 
riset-riset ilmiah, sebelum dia bisa bekerja profesional katakanlah 
di Large Hadron Collider milik CERN! Jadi untuk urusan sains, ya 
berpalinglah ke para saintis. Untuk urusan moral dan ritual agama, 
ya datanglah ke para rohaniwan. Pisahkan dua urusan ini. Jangan 
keduanya dikumpulkerbaukan!   
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Kita semua mengetahui banyak orang beragama yang suka 
mencocok-cocokkan agama mereka dengan sains modern. Dalam 
dunia Islam, misalnya, praktik cocokologi ini dikenal sebagai 
Bucailleisme (dari nama pencetusnya, Maurice Bucaille, seorang 
dokter kebangsaan Prancis). Tentu saja Bucailleisme tidak benar, 
dan sudah dibantah habis-habisan. Ada 50 video di YouTube yang 
memperlihatkan cocokologi Maurice Bucaille salah.13

Tujuh Masalah Serius Cocokologi

Hemat saya, cocokologi sangat merugikan umat beragama 
sendiri, bahkan menghilangkan kewibawaan kitab-kitab suci yang 
mereka berusaha cocok-cocokkan dengan sains. Ada tujuh masalah 
yang saya temukan dalam cocokologi. Berikut ini.

Pertama, para praktisi cocokologi yang sebenarnya berhaluan 
konservatif bahkan fundamentalis dalam beragama lewat cocokologi 
yang mereka praktikkan langsung saja berubah menjadi para 
agamawan modern karena mereka telah memodernisir teks-teks 
kitab suci mereka supaya teks-teks ini sejalan atau klop atau cocok 
dengan pandangan-pandangan sains modern. Hal ini bisa jadi 
sama sekali tidak mereka sadari. Mereka yang umumnya membenci 
modernitas anehnya malah telah menjadi modern! Pada level mental 
kognitif, mereka sebetulnya terpecah, tidak utuh.

Kedua, cocokologi dipraktikkan sebetulnya dengan niat bagus 
untuk memuliakan dan mengunggulkan kitab-kitab suci oleh orang-
orang yang percaya mutlak bahwa kitab suci mereka benar. Sayangnya, 
niat mulia ini dijalankan dengan cara yang salah, yakni lewat 
cocokologi. Bagi mereka, jika teks-teks kitab suci mereka berwibawa, 
benar dan tidak bisa salah dalam segala hal sebagai wahyu ilahi yang 
mereka terima dengan iman dan kepercayaan penuh, maka teks-teks 
ini akan pasti sejalan atau klop atau cocok dengan pandangan sains. 

13 Ini link ke 50 video yang menunjukkan Maurice Bucaille salah telak 
http://youtu.be/ZAK6fQQALE4.
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Ini tentu saja bukan cocokologi, meskipun praktiknya serupa!

Mungkin tanpa mereka sadari, dengan mempraktikkan 
cocokologi mereka sebetulnya menempatkan sains di tempat 
tertinggi sebagai kriteria yang menentukan benar atau tidaknya teks-
teks kitab suci mereka. Karena mereka percaya teks-teks apapun 
dalam kitab suci mereka tidak bisa salah, maka pastilah teks-teks 
ini sejalan atau cocok dengan pandangan-pandangan sains. Karena 
sains menempati posisi tertinggi, ke manapun sains bergerak atau 
berubah atau berkembang, ke sanalah teks-teks kitab suci mereka 
bawa dan tundukkan, alhasil kitab suci mereka selalu dibuat 
mengekor sains, dengan akibat kehilangan kewibawaannya sama 
sekali. Kenapa cocokologi yang merugikan kewibawaan kitab suci 
mereka lakukan?

Persoalannya terletak di sini: para praktisi cocokologi sebetulnya 
menyadari bahwa jika kebenaran kitab suci mereka hanya didasarkan 
pada keyakinan pada wahyu ilahi yang dalam iman diterima 
dan dipercaya benar, kebenaran kitab suci mereka masih belum 
mendapatkan landasan epistemologis yang kokoh. Mereka sudah 
tahu, pandangan-pandangan sains itu kokoh karena didasarkan 
pada bukti-bukti empiris dan pada teori-teori besar yang sudah 
teruji, bukan pada wahyu ilahi dan iman tanpa bukti. Karena 
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itulah, supaya kokoh wahyu dalam kitab suci mereka juga harus 
bisa diperlihatkan sejalan atau cocok dengan pandangan-pandangan 
sains. Dengan kata lain, cocokologi sebetulnya mengungkapkan sisi 
batiniah terdalam para praktisinya, bahwa mereka sebetulnya ragu 
wahyu ilahi dalam kitab suci mereka benar dan iman kepercayaan 
saja sudah cukup. Keraguan atau skeptisisme itu sebetulnya bagus, 
sejauh membuat kita jadi berani melakukan kritik terhadap segala 
hal yang sudah dimapankan, termasuk segala hal yang sudah 
dimapankan dalam agama kita sendiri. Skeptisisme yang mendorong 
orang mempraktikkan cocokologi adalah skeptisisme yang buruk.  

Ketiga, saat cocokologi dipraktikkan, para agamawan yang 
mempraktikkannya sebenarnya dibuat sangat lelah sebab begitu 
pandangan sains tentang sesuatu hal yang semula bisa dicocokkan 
dengan sebuah teks kitab suci berubah, maka mereka harus 
berlelah-lelah lagi mencari teks-teks baru yang mereka pandang bisa 
dicocokkan. Selain itu, mereka juga dengan sangat melelahkan harus 
menyembunyikan baik teks-teks yang sudah tidak bisa dicocok-
cocokkan lagi maupun teks-teks yang jelas-jelas kontradiktif dengan 
pandangan-pandangan sains.

Keempat, cocokologi hanya menimbulkan kebingungan dalam 
diri para agamawan, sebab teks-teks suci yang dapat dipandang 
cocok atau klop dengan suatu pandangan saintifi k akan berbeda-
beda dari satu praktisi cocokologi ke praktisi cocokologi lain dalam 
satu agama. Ini dapat terjadi karena pemilihan teks-teks suci 
yang dipandang cocok akan sangat ditentukan oleh pra-paham si 
praktisi cocokologi sendiri. Begitu juga halnya saat dia memikirkan 
apa yang dikatakan atau dipesankan teks-teks suci pilihannya. 
Tidak ada kriteria objektif yang digunakan untuk menentukan 
pemilihan suatu teks dan tafsirannya. Semuanya bergantung pada 
pendapat si praktisi cocokologi sendiri yang dikendalikan oleh pra-
pahamnya sendiri. Pra-paham (atau prasuposisi atau presupposition) 
adalah pandangan dan paham si praktisi cocokologi yang sudah 
dipunyainya dalam benaknya sebelumnya tentang sebuah teks suci saat 
dia memilih teks ini dan mau memahami makna atau pesannya. 
Pra-paham muncul dari aliran agamanya, dari indoktrinasi doktrin-
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doktrin keagamaan yang dialaminya sejak kecil, dari ajaran-ajaran 
para guru agamanya di rumah ibadahnya sendiri atau di sekolah 
agamanya sendiri, dari buku-buku bacaan dan media lain yang 
telah dibacanya, dari pengalaman-pengalamannya sendiri, dari 
ambisi-ambisi pribadinya sendiri, dan dari status sosial dirinya 
dalam masyarakatnya.

Kelima, cocokologi tidak akan menghasilkan para saintis 
beragama, malah sebaliknya hanya menghasilkan para agamawan 
yang menampakkan diri sebagai pseudo-saintis, alias saintis 
gadungan. Cocokologi juga menghambat seorang beragama untuk 
berani berpikir bebas dalam dunia sains, sebab dalam dirinya sudah 
ditanamkan keyakinan bahwa semua sains modern sudah ada di 
dalam kitab sucinya, dus tidak boleh dan tidak akan bertentangan 
dengan pesan-pesan kitab sucinya. Ketimbang seorang beragama 
dapat menjadi saintis yang kreatif dan mampu berpikir saintifi k 
apapun, cocokologi malah membuat seorang beragama yang bergelar 
Ph.D. dalam bidang sains sekalipun akan akhirnya hanya pandai 
berdakwah untuk membela kitab sucinya saja dan meyakinkan 
orang luar bahwa kitab sucinya sejalan atau cocok dengan sains 
apapun. Ini fakta yang saya sering lihat dan dengar sendiri!  

Keenam, para praktisi cocokologi sebetulnya tidak mengetahui 
dengan betul perbedaan esensial yang tidak bisa diselesaikan antara 
watak kitab suci dan watak sains. Oleh umat beragama, sekian hal 
dikenakan pada kitab suci mereka, berikut ini:

 
• Kitab-kitab suci agama-agama teistik dipercaya umat 

masing-masing sebagai sebuah kitab yang diwahyukan atau 
diturunkan dari surga oleh Allah sendiri.

• Karena diyakini berasal dari Allah, teks-teks kitab suci 
apapun dipercaya tidak bisa salah dalam segala hal yang 
dikatakan. 

• Dan kebenaran teks-teks itu selalu dijaga oleh Allah sehingga 
tidak akan pernah usang dan tidak boleh diragukan kapan 
pun juga dan di mana pun juga.



BAGAIMANA SEHARUSNYA MEMPERLAKUKAN AGAMA-AGAMA DI ERA SAINS MODERN?

 TITIK-TEMU, Vol. 7, No. 2, Januari - Juni 2015 59

• Teks-teks kitab suci dipandang menyampaikan kebenaran 
yang tidak perlu dilandaskan bukti-bukti, cukup dipercaya 
dan diimani saja, karena kebenaran dan validitasnya 
dijamin oleh Allah sendiri sebagai wahyu-Nya. Inilah 
yang saya mau namakan epistemologi revelatif fi deis (Latin: 
revelationem, wahyu; Latin: fi dem, iman).

• Segala sesuatu sampai dunia ini berakhir dipercaya sudah 
tertulis dengan benar di dalam kitab-kitab suci.  

• Selain itu, teks-teks kitab-kitab suci dipercaya memuat 
segala hal yang sudah fi nal, defi nitif dan absolut untuk 
umat manusia di seluruh dunia dan di segala zaman. 

• Dengan demikian, teks-teks kitab suci tidak boleh diubah, 
tetapi harus terus dijaga kemurniannya sejak diwahyukan 
sampai dunia kiamat.

• Umat diperintahkan untuk bersedia mengorbankan kehi-
dupan mereka sampai titik darah terakhir demi menjaga 
kebenaran kitab suci mereka.   

Nah, kitab suci yang diberi watak seperti itu tentu saja berbeda 
tajam dengan sains. Ada sangat banyak perbedaan besar antara 
keduanya, antara lain berikut ini:

• Tidak ada sains apapun yang diwahyukan atau diturunkan 
dari surga. 

• Semua sains dihasilkan oleh manusia-manusia cerdas di 
dalam dunia ini, sejak dulu hingga ke depan tanpa batas.

• Tidak ada sains yang tidak bisa salah.
• Tidak ada sains yang tidak bisa diragukan.
• Tidak ada sains yang selalu dijaga Allah untuk tidak 

berubah.
• Tidak ada sains yang tidak bisa usang.
• Tidak ada sains yang sudah fi nal, absolut dan defi nitif, 

meskipun ada teori-teori besar sains yang dipandang kokoh 
untuk sementara waktu.
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• Tidak ada sains yang mencakup segala hal yang ada dalam 
jagat raya ini, yang akan membuat sains berakhir dan terhenti 
saat sains semacam ini ditemukan. Dalam rangka ini, sesuatu 
perlu dikatakan mengenai “the theory of everything” (TOE) 
dalam fi sika yang dilihat ada pada teori dawai (string theory). 
TOE sedang dikonstruksi sekarang ini untuk menjelaskan 
relasi-relasi dan integrasi antar segala hal dalam jagat raya 
(semua partikel elementer, materi, energi, dimensi-dimensi 
dan forsa-forsa dalam alam). Apakah TOE, yang kini juga 
sedang dicari-cari dalam bidang-bidang sains lain di luar 
fi sika, akan membuat sains mencapai titik fi nal dan berakhir? 
Tentang hal ini, fi sikawan teoretis Amerika, yang fokus pada 
teori dawai (string theory), Brian Greene, menyatakan sesuatu 
yang sangat penting. Dalam bukunya Th e Elegant Universe, 
Greene menulis, “Jagat raya adalah suatu tempat yang rumit, 
luar biasa kaya dan menakjubkan, sehingga penemuan teori 
yang fi nal [yakni TOE, persisnya teori superdawai, superstring 
theory, atau pendek saja: teori dawai] tidak akan membuat 
sains berakhir. Sebaliknyalah yang terjadi: penemuan TOE 
— yakni penjelasan paling mendasar tentang jagat raya 
pada peringkatnya yang paling mikroskopis, sebuah teori 
yang tidak bergantung pada penjelasan yang lebih dalam 
apapun — dapat menyediakan fondasi yang paling kokoh 
yang di atasnya dibangun pemahaman kita mengenai dunia. 
Penemuannya akan menandai suatu permulaan, bukan suatu 
akhir. Teori yang paling mendasar ini akan menyediakan 
sebuah pilar koherensi yang tidak dapat digoyahkan 
selamanya, yang memberi jaminan bagi kita bahwa jagat 
raya ini adalah suatu tempat yang dapat dipahami.”14  

• Tidak ada sains yang disucikan dan diilahikan sehingga 
tidak boleh diubah.

14 Brian Greene, Th e Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and 
the Quest for Ultimate Th eory (New York: W.W. Norton and Company, 1999, 
2003, edisi pertama), h. 17.
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• Tidak ada sains yang dibangun tanpa landasan bukti-
bukti; semua sains memakai epistemologi evidensialis (Latin: 
evidentia, bukti).

• Tidak ada sains yang kebenarannya dijamin oleh suatu 
Allah.

• Tidak ada sains yang harus dijaga kemurniannya sampai 
dunia berakhir.

• Tidak ada saintis yang akan mempertaruhkan nyawa 
mereka demi mempertahankan sebuah posisi saintifi k, 
karena mereka tahu tidak ada posisi sains yang fi nal, 
absolut dan tidak bisa salah. Kata Bertrand Russell, “Aku 
tidak ingin mati demi kepercayaan-kepercayaanku sebab 
mungkin sekali aku salah.” Jika seorang saintis menjadi 
fanatik dengan sains yang sedang dikembangkannya, 
hilanglah kewibawaannya sebagai seorang saintis.

• Semakin hebat seorang saintis, semakin dia rendah hati, 
terbuka, toleran, dan selalu siap untuk mengaku salah atau 
mengaku tidak tahu jika memang harus.

• Semakin jauh dan luas para saintis mengeksplorasi alam, 
semakin tahu mereka bahwa makin banyak yang mereka 
tidak ketahui.

• Pendek kata, sains sama sekali bukan agama, dus jangan 
sekali-kali meng-agama-kan sains, atau sebaliknya, men-
sains-kan agama.

Ketujuh, harus disimpulkan bahwa cocokologi tidak membuat 
agama apapun mampu menyumbangkan sesuatu yang berharga 
ke dunia sains, sebab lewat cocokologi agama-agama dibuat ber-
jiwa kerdil, hanya mampu jadi pengekor sains, dan kehilangan 
kewibawaan dan signifikansi mereka sendiri yang sebenarnya 
dipunyai mereka di bidang-bidang lain, misalnya di bidang etika. 
Bisa saja lewat cocokologi agama-agama jadi bisa bertahan hidup di 
era sains modern, ya bertahan hidup sebagai pranata-pranata sosial 
yang menumpang sebagai parasit dalam dunia sains, kehilangan 
peranan signifi kan mereka, hidup hanya di pinggiran-pinggiran 
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dunia modern. Mengenaskan, jadinya. Ya, kemampuan maksimal 
agama-agama di dunia sains hanyalah cocokologi, kecuali jika 
agama-agama mau menjadi teman bicara para saintis di wilayah etika. 
Pendapat saya ini sama sekali bukan sinisme, tetapi realisme.

Syarat-syarat Sains Dapat Berkembang

Anda tokh sudah mengetahui, sejak berabad-abad lalu hingga 
kini, orang-orang yang menekuni dengan serius teks-teks kitab-kitab 
suci tidak ada yang tiba-tiba saja mendapatkan ilham dari teks-teks 
ini lalu melahirkan sains-sains terobosan baru. Sains-sains terobosan 
baru justru lahir di luar teks-teks kitab-kitab suci apapun, lahir hanya 
dari: observasi yang cermat atas berbagai fenomena alam; bukti-bukti 
baru yang berhasil dikumpulkan; eksperimen-eksperimen di dalam 
laboratorium; kegiatan-kegiatan bernalar kreatif dan imajinatif 
dalam bingkai teori-teori besar yang sudah ada; metode-metode 
penelitian saintifi k yang dibangun; rasa ingin tahu atau kuriositas 
yang besar atas segala sesuatu dalam jagat raya ini yang mendorong 
orang untuk mengeksplorasi dan mempelajari alam; kesediaan untuk 
meragukan hal-hal apapun yang dipandang sudah mapan, atau yang 
biasa disebut skeptisisme; debat publik terbuka atau lewat berbagai 
media lain yang mempertemukan banyak ilmuwan; science literacy 
(atau bebas buta sains) sudah menjadi bagian dari kehidupan publik 
sehari-hari; pendidikan yang terencana dan progresif dalam HRD 
untuk menyediakan pakar-pakar sains yang profesional, gigih, tekun 
dan terlatih; demokrasi yang memberi kebebasan untuk orang 
berpendapat dengan bertanggungjawab.

Siapa pun juga, entah teis atau ateis atau agnostik, di mana 
dan kapan pun juga, jika sebelas kondisi di atas dipenuhi, akan 
bisa menghasilkan sains-sains terobosan baru setelah sebelumnya 
dididik dan dilatih secara profesional dalam dunia akademik dan 
dunia riset sains. Tentu bisa diharapkan ada teks-teks kitab-kitab suci 
yang dapat mendorong orang untuk memiliki dan mengembangkan 
beberapa sikap mental yang dapat memajukan sains, misalnya 
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sikap ingin belajar, meneliti, mengobservasi, dan berpikir. Tetapi 
mungkin nyaris tidak ada teks kitab suci yang meminta pembacanya 
untuk meragukan segala sesuatu yang sudah mapan, bersikap 
skeptis, termasuk meragukan kebenaran teks-teks kitab suci sendiri 
atau meragukan ucapan-ucapan orang-orang zaman dulu yang 
dipandang suci. Mungkin parafrasis ucapan dalam Kalama Sutta 
(AN 3.65) yang diasalkan pada Gautama Buddha ini adalah suatu 
kekecualian yang mengherankan: 

Jangan percaya hal apapun hanya karena kamu telah mende-
ngar nya. Jangan percaya hal apapun hanya karena hal itu 
telah dibicarakan dan digunjingkan oleh banyak orang. 
Jangan percaya hal apapun hanya karena hal itu tertulis dalam 
kitab-kitab keagamaanmu. Jangan percaya hal apapun hanya 
karena hal itu dikatakan berdasarkan otoritas guru-guru dan 
sesepuh-sesepuhmu. Jangan percaya tradisi apapun hanya 
karena tradisi itu telah diwariskan dari satu generasi ke generasi 
lain. Tetapi setelah kamu observasi dan analisis, maka ketika 
kamu mendapati hal apapun sejalan dengan akal budimu dan 
menolongmu untuk mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi 
satu dan semua orang, maka terimalah itu dan jalankanlah. 

Bagaimanapun juga, saya mau memberi usul, satu ini saja: 
jangan praktikkan cocokologi, karena merugikan. Perlakukan setiap 
kitab suci sebagai kitab keagamaan, bukan sebagai buku sejarah 
dan bukan sebagai ensiklopedia sains yang serba lengkap. Jangan 
jadikan agama anda agama yang totalitarian, mau menguasai dan 
merambah semua bidang kehidupan. Camkanlah, tidak ada agama 
yang bisa ke situ, kapan pun juga dan di mana pun juga.

Catatlah dalam benak anda selamanya bahwa sains itu tidak 
memeluk agama apapun. Tidak ada sains Hindu, sains Buddhis, 
sains Konfusianis, sains Zenis, sains Yahudi, sains Kristen, sains 
Islam, sains Syiah, sains Ahmadiyah, sains Bahai, dan seterusnya. 
Sains itu milik jagat raya, meskipun dibangun lewat akal manusia. 
Hanya orang yang beragama konservatif dan triumfalistik yang 
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dengan salah kaprah berusaha meng-agama-kan sains atau men-
sains-kan agama. 

Bisa jadi, setelah melihat cocokologi itu suatu praktik yang 
bermasalah besar, para praktisinya masih akan ngotot berdalih 
bahwa teks-teks kitab suci mereka yang dipercaya sudah pasti 
benar nantinya akan pasti mengoreksi sains, atau akan melahirkan 
sains-sains baru yang sekarang belum kelihatan. Dua dalih ini, 
sayangnya, salah total. 

Sains bisa dikoreksi pasti bukan oleh teks-teks kitab suci, tetapi 
hanya oleh sains yang sudah lebih maju, dan hanya jika bukti-bukti 
baru sudah ditemukan dan teori-teori alternatif terbukti lebih tepat 
dalam menjelaskan berbagai fenomena alam. 

Bertemu di Dunia Etika dan Nilai-nilai Kehidupan

Kalaupun para agamawan mau mempunyi peranan dalam 
dunia sains, tempatnya masih ada, yakni dalam dunia etika. Ada 
hasil-hasil penyelidikan saintifik yang bersentuhan langsung 
dengan segi-segi etika. Biologi sintetis, misalnya, yang sudah bisa 
menciptakan kehidupan dari senyawa zat-zat kimia yang mati, 
menimbulkan sejumlah pertanyaan etis tentang apa itu hakikat 
kehidupan, sampai sejauh mana para saintis diperbolehkan atau 
tidak diperbolehkan menciptakan kehidupan, ancaman-ancaman 
dan peluang-peluang baru apa yang mungkin akan timbul dari 
sains ini terhadap kehidupan, dan seterusnya. Nah, dalam kondisi 
semacam inilah para agamawan perlu berdialog dengan para saintis 
dan juga sebaliknya. Tentu saja, supaya dialog yang diadakan bersifat 
membangun dunia sains dan bukan menghambatnya dengan naif, 
para agamawan yang mau berdialog dengan para saintis haruslah 
memahami betul dan sedalam-dalamnya bidang-bidang sains yang 
mereka mau soroti dari sudut etika. 

Tetapi untuk mengoreksi sains sebagai sains, para agamawan 
tidak akan bisa, sebab mereka tidak dididik dan dilatih secara formal 
dan profesional dalam dunia sains yang sangat kompleks. Sebaliknya, 
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sains bisa mengoreksi agama, sebab pandangan-pandangan sains 
tentang realitas sangat kokoh berhubung dibangun dengan landasan 
bukti-bukti yang real, sementara klaim-klaim keagamaan tentang 
apapun nyaris seluruhnya dibangun hanya dengan landasan wahyu, 
iman dan kepercayaan, tanpa bukti, atau hanya berlandaskan 
mitos-mitos kuno. Sains evolusi, sains biologi sintetis, dan sains 
kosmologi modern tentang asal-usul jagat raya, misalnya, telah 
dengan radikal menunjukkan teologi kreasionisme dan Intelligent 
Design salah total. Begitu juga, kajian-kajian klinis neurosains telah 
memperlihatkan bahwa ide tentang pemisahan roh/jiwa dan tubuh 
yang dipertahankan agama-agama, adalah suatu ide yang salah.

Dan ingatlah selalu, sains-sains baru akan muncul hanya jika 
sebelas kondisi yang sudah disebut di atas terpenuhi, dan tidak 
akan pernah lahir hanya dari teks-teks kitab suci yang nyatanya 
selalu terbuka pada banyak penafsiran yang satu sama lain kerap 
bertentangan. Alih-alih melahirkan sains-sains baru, teks-teks kitab 
suci malah lebih sering melahirkan pertentangan dan perdebatan 
yang melelahkan. Seandainya memang teks-teks kitab suci bisa 
melahirkan sains-sains baru, kenapa tidak dari dulu, kenapa tidak 
terjadi sekarang, kenapa harus menunggu nanti di masa depan? 
Apakah kita harus menunggu sampai jagat raya kita lenyap, ketika 
sains apapun tidak diperlukan lagi?  

Daripada anda memakai agama anda untuk mempraktikkan 
cocokologi, jauh lebih perlu dan jauh lebih mulia, tapi juga jauh 
lebih sulit, jika anda mendorong umat anda untuk mengamalkan 
perintah-perintah bagus agama anda untuk anda dan umat anda 
mengasihi sesama manusia, hidup baik hati, menjadi penolong, 
penyabar, pendamai dan pemersatu umat manusia. Sekalipun dalam 
agama-agama banyak terdapat mitos dan fi ksi, bukan sains, saya 
kerap menemukan tidak sedikit mitos dan fi ksi keagamaan ini yang 
punya pesan-pesan moral yang bagus. Dengan tetap menyadari bahwa 
agama bukanlah satu-satunya sumber bagi ajaran-ajaran moral,15 

15 Ada banyak hal yang harus diperhitungkan dalam orang mengambil 
ke pu tusan-keputusan moral, di antaranya adalah sains. Teks-teks kitab suci 
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usahakanlah agama anda berwibawa dan signifi kan di dunia moral 
dan nilai-nilai kehidupan, untuk memandu umat untuk mereka dapat 
tanggap, tepat dan bertanggungjawab hidup di dunia yang sedang 
dikendalikan sains modern dalam banyak bidang kehidupan.

Ya, hemat saya, hanya di wilayah etis-moral para agamawan 
yang cerdas dan berpengetahuan luas masih akan dapat berdialog 
dengan para saintis mengenai nilai-nilai moral yang dapat mengawal 
perkembangan dan kemajuan sains. Sekali lagi harus dikatakan, 
supaya dialog di wilayah etika ini bisa berlangsung dengan cerdas 
dan bermartabat, tentu saja para agamawan harus sungguh-sungguh 
memahami dunia sains dan pandangan-pandangan sains modern 
apa adanya mengenai banyak hal dalam kehidupan ini. 

Makna, Maksud dan Tujuan Kehidupan

Satu poin terakhir penting dikemukakan. Umumnya para 
aga mawan berkeyakinan bahwa hanya jika sains dimasukkan ke 
dalam agama-agama, yakni lewat cocokologi, atau lewat pemberian 
ayat-ayat suci untuk mendukung sains atau untuk memperlihatkan 
sains tidak bertentangan dengan kitab-kitab suci, maka barulah 
sains bisa memberi makna buat kehidupan manusia. Keyakinan 
ini dilandasi sebuah keyakinan lain bahwa hanya agama-agama 
yang dapat membuat segala hal dalam dunia ini, atau segala hal 
yang menyangkut kehidupan manusia, bermakna untuk manusia. 
Makna kehidupan dan makna segala yang ada dalam jagat raya, kata 
para agamawan, hanya bisa diberi oleh agama-agama. Sains pada 
dirinya sendiri, kata mereka lagi, tidak bisa memberi makna kepada 
kehidupan manusia. Dus, sekali lagi, hanya jika sains ditaklukkan 
di bawah agama-agama atau dipertemukan dengan agama-agama, 

sama sekali bukan sumber satu-satunya ajaran-ajaran moral. Tentang ini lihat 
Ioanes Rakhmat, “Sciences and Values,” Kanz Philosophia, Volume 4, Number 1, 
June 2014, h. 116-124. Sebuah versi yang sedikit lebih panjang dari tulisan ini 
terpasang di Th e Freethinker Blog, 17 November 2014, pada http://ioanesrakhmat.
blogspot.com/2014/11/sciences-and-values.html.
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barulah sains, kata para agamawan, bisa memberi makna buat 
kehidupan manusia dan buat dunia ini secara keseluruhan. Begitu 
juga, kata mereka lagi, jika sains dirangkul oleh agama, maka para 
saintis juga akan termotivasi kuat untuk mengembangkan sains, 
sebab tugas ini dilihat mereka juga sebagai tugas ilahi. Marilah kita 
bertanya, benarkah keyakinan dan asumsi kaum agamawan ini? 

Pada satu pihak, adalah benar bahwa agama-agama dapat mem-
buat kehidupan manusia bermakna, dalam arti: dengan melakukan 
perintah-perintah agama, dan dengan memegang kepercayaan-
kepercayaan keagamaan, orang yang beragama akan merasa telah 
melakukan tugas dan kewajiban yang sangat penting dan bermakna 
karena tugas dan kewajiban ini datang dari atau diperintahkan 
langsung oleh Allah sendiri. Taat dan tunduk kepada Allah, ikhlas 
menjalankan kewajiban-kewajiban keagamaan, dipandang sebagai 
kebajikan-kebajikan agung yang ketika sudah dilaksanakan membuat 
kehidupan terasa bermakna dan punya maksud dan tujuan yang 
sudah pasti. Karena Tuhan dan agama-agama jugalah, maka manusia 
yang beragama, kata para agamawan, akan termotivasi kuat untuk 
menjalankan kehidupan mereka yang dipercaya mereka sebagai 
suatu kesempatan mulia untuk mengamalkan berbagai kebajikan 
yang diperintahkan Tuhan lewat agama-agama. Saat orang-orang 
beragama ditanya apakah kehidupan mereka bermakna, punya 
maksud dan tujuan yang pasti, maka, kata para agamawan lagi, 
mereka akan dengan mantap menjawab, “Ya kehidupan kami 
bermakna, karena kami tahu alasan, maksud dan tujuan mengapa 
kami hidup, yakni untuk berbakti kepada Tuhan, yang nantinya 
akan membuahkan pahala besar masuk surga untuk kami.”

Ya, jika orang beragama melihat agama mereka membuat 
kehidupan mereka bermakna dan punya maksud dan tujuan yang 
jelas, tentu itu adalah hal yang bagus, dan juga positif untuk kesehatan 
jiwa dan pikiran mereka. Jelas, siapa pun juga akan stres dan akhirnya 
depresif dan bisa berakhir dengan bunuh diri, jika orang sudah tidak 
menemukan lagi bahwa kehidupan mereka bermakna dan punya 
maksud dan tujuan yang pasti.Tetapi bahwa sains juga menjadi 
bermakna kalau dimasukkan ke dalam kekuasaan agama, dan bahwa 
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para saintis akan menjadi termotivasi kuat untuk berkarya dalam dunia 
sains jika sains tunduk kepada agama, adalah pendapat-pendapat yang 
salah, sebagaimana sudah saya bentangkan di atas ketika menguraikan 
masalah-masalah besar yang pasti muncul dari praktik cocokologi. 

Perlu saya tekankan bahwa makna kehidupan, maksud dan 
tujuan kehidupan kita, tentu saja harus kita sendirilah yang menen-
tukan, memutuskan, mengambil dan menjalankannya. Kosmolog 
dan astrofi sikawan Amerika, Neil deGrasse Tyson, bertanya, “Apa 
makna kehidupan?” Lalu dia melanjutkan, “Aku pikir, orang 
bertanya demikian berdasarkan asumsi bahwa makna adalah 
sesuatu yang anda dapat cari lalu pergi untuk menemukannya, 
‘Ini dia, aku telah menemukannya; ini dia makna kehidupan yang 
sudah lama kucari-cari hingga sekarang!’ Namun skenario ini tidak 
mempertimbangkan kemungkinan bahwa makna kehidupan adalah 
sesuatu yang anda ciptakan sendiri, yang anda bangun sendiri untuk 
diri anda dan untuk orang lain.”16 Henry Valentine Miller (1891-
1980), penulis Amerika, juga menyatakan pendapat yang serupa, 
sebagaimana sudah ditulis pada epigraf tulisan ini. 

Makna, maksud dan tujuan kehidupan kita sebagai orang-
orang yang sudah dewasa dan matang tidak ditentukan oleh langit 
dan juga tidak ditentukan oleh orangtua kita atau oleh siapapun. 
Makna, maksud dan tujuan kehidupan kita adalah pilihan-pilihan 
bebas kita sendiri, yang kita susun dan bangun dan capai sendiri 
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang luas dan mendalam, 
cerdas dan bijaksana. Agama dapat menjadi salah satu pertimbangan 
kita, tetapi bukan satu-satunya pertimbangan. 

Nah, karena makna, maksud dan tujuan kehidupan manusia 
adalah pilihan-pilihan bebas yang dibuat, ditentukan, dilaksanakan 
dan dicapai oleh masing-masing individu manusia, maka para saintis 
pun dapat menentukan dan memutuskan sendiri bahwa pengabdian 
di dalam dunia sains adalah makna, maksud dan tujuan kehidupan 
mereka, kendatipun makna, maksud dan tujuan kehidupan mereka 

16 Lihat Youtube “Neil deGrasse Tyson on the meaning of life,” dipublikasi 
18 Januari 2014, pada https://www.youtube.com/watch?v=s7ltcHJybG8.
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ini sama sekali tidak mereka kaitkan dengan agama apapun. Setahu 
saya, para saintis besar umumnya adalah orang-orang yang telah 
mencapai tingkat kebutuhan mengaktualisasi diri bahkan lebih 
tinggi dari itu, jika kita mengacu ke lima sampai tujuh peringkat 
kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Pendek kata, para 
saintis sejati adalah para mahatma, yang bekerja keras dan bekerja 
cerdas seumur kehidupan mereka untuk membuat kehidupan 
manusia lebih baik dan peradaban insani terus berkembang dan 
bertahan kekal dalam jagat raya, tidak hanya di Bumi.   

Tentu para agamawan akan berpendapat bahwa kalau para 
saintis itu menjadi ateis, tidak bergantung lagi pada Allah dalam 
pekerjaan mereka, maka makna, maksud dan tujuan kehidupan 
mereka tidak akan mereka dapatkan, karena mereka tidak akan 
masuk surga setinggi apapun prestasi yang mereka telah capai dalam 
dunia sains selama kehidupan mereka di muka Bumi. Sayangnya, 
pendapat ini tidak pas, sebab para saintis umumnya memandang 
maksud dan tujuan kehidupan mereka adalah untuk mendatangkan 
surga di muka Bumi ini dan memadamkan api neraka yang sedang 
bernyala di muka Bumi ini juga. 

Salah satu manfaat terbesar sains dan teknologi adalah untuk 
membuat kehidupan manusia bertambah baik, mempertahankan 
ketahanan kehidupan manusia dan peradaban mereka di Bumi 
dan malah di angkasa luar. Tanpa sains dan teknologi, kehidupan 
kita sekarang sangat sulit untuk kita dapat jalankan dengan baik, 
kendatipun tentu saja sains dan teknologi bukanlah satu-satunya 
faktor penentu kehidupan manusia yang berbahagia dan sejahtera. 
Seorang penulis, Kevin Ashton, menyatakan bahwa “tubuh kita tidak 
dibangun untuk bisa bertahan hidup tanpa bantuan teknologi. Tanpa 
teknologi, kita ini bak burung-burung tanpa sarang, bak berang-
berang tanpa bendungan. Kita tidak dapat hidup tanpa peralatan-
peralatan teknologis. Kita tidak akan memiliki kehidupan.”17

17 Kevin Ashton, “Without Technology, You’d Be Dead in Days,” How To 
Fly A Horse, pada http://www.howtofl yahorse.com/without-technology-youd-
be-dead-in-days/.
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Penutup

Hemat saya juga, karena Tuhan itu dipercaya mahatahu, 
maka mendalami dan mengembangkan sains tanpa batas, dan 
menerapkannya demi kebaikan manusia dan dunia, adalah juga 
jalan mulia menuju Tuhan. Nah, jika para saintis mendalami dan 
mengembangkan  sains dengan tanpa batas, usaha-usaha mereka 
ini juga adalah usaha-usaha di jalan mulia menuju Tuhan, dengan 
membuat kehidupan manusia jadi lebih baik dan lebih sehat dan 
peradaban insani maju dan berkembang terus tanpa batas — atau, 
dengan kata lain, dengan menghadirkan surga sekarang di dunia ini 
dan memadamkan api neraka penderitaan juga di dunia sekarang 
ini. Jika ini bisa mereka capai, maka kehidupan setiap saintis adalah 
kehidupan yang bermakna dan bertujuan. 

Pada sisi lain, adalah mungkin jika para agamawan juga 
melihat surga dan neraka yang real ada di dunia ini, yang satu harus 
ditegakkan, dan yang satunya lagi harus dipadamkan, keduanya 
hanya oleh cinta ilahi. Sufi  perempuan pertama yang termashyur, 
Rabiah al-Adawiyyah (717-801 M), menolak jika orang beragama 
karena ingin mendapatkan hadiah surga atau karena ketakutan 
api neraka. Baginya, ibadah yang benar kepada Allah hanyalah 
mungkin lewat cinta kasih, tanpa iming-iming apapun dan tanpa 
ketakutan apapun. Untuk menyampaikan pesan-pesannya ini, 
dia kerap berlari-lari di jalan-jalan kota Basrah sambil membawa 
seember air dan memegang sebuah obor bernyala. Ketika ditanya 
orang, apa maksud tindakan-tindakannya ini, Rabiah menjawab 
bahwa dia “mau membakar surga hingga jadi debu dan menyiram 
api neraka sampai padam, supaya orang beragama dan beribadah 
kepada Allah hanya karena cinta.”18  

18 Dikisahkan oleh Farid ad-Din Attar (c. 1230), Memorial of the Friends of 
God: Lives and Sayings of Sufi s, translated by Paul Losensky, edited by Th . Emil 
Homerin (Paulist Press, 2009). Lihat juga Widad El Sakkakini, First Among Sufi s: 
Th e Life and Th ought of Rabia al-Adawiyya, translated by Nabil F. Safwat, edited 
by Daphne Vanrenen (London: Octagon Press, 1982; reprint 1985), h. 3. 
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Jadi, saya tidak melihat para saintis yang betul-betul mengabdi-
kan diri pada dunia sains seumur kehidupan mereka berposisi lebih 
rendah atau tidak mulia jika dibandingkan dengan orang-orang yang 
bekerja sebagai pegiat-pegiat agama. Bahkan dalam sangat banyak 
hal, sains dan teknologi modernlah yang kelihatan mempunyai 
peranan jauh lebih besar dalam memperbaiki kualitas kehidupan 
manusia alih-alih agama.  

Tetapi hal itu tidak berarti para saintis dan para agamawan harus 
hidup teralienasi satu sama lain. Keduanya sesungguhnya dapat 
bekerja sama dalam dunia etika untuk membuat sains dan teknologi 
betul-betul bermanfaat bagi manusia dan mempertahankan harkat 
dan martabat manusia. Dan, kalaupun dunia ruh itu ada, sains bisa 
jadi, masih jauh di masa depan, akan mungkin dapat menemukannya 
dalam dimensi-dimensi lain yang berada di luar empat dimensi 
(ruang-waktu) yang di dalamnya sekarang kita hidup. Sekarang 
ini, menurut teori dawai, terdapat 26 dimensi, dengan di dalamnya 
tercakup empat dimensi yang sekarang ini sedang mengurung kita. 
Bisa jadi, di luar empat dimensi yang kita kenal sekarang, yakni di 
dalam dimensi-dimensi kelima hingga keduapuluhenam, terdapat 
ruang-ruang transendental. Tetapi kita sekarang belum tahu apa-apa 
tentang dimensi-dimensi yang di luar ini. Sains, bukan agama, yang 
harus menemukan semuanya, nanti, mudah-mudahan, karena sains 
memakai bukti-bukti, bukan memakai dogma-dogma agama. Jadi, 
menyangkut dimensi-dimensi di luar empat dimensi yang sudah 
kita kenal, para agamawan sebaiknya berdiam diri, sampai nanti 
para saintis bisa menemukan dan menjelaskan semuanya dengan 
empiris. 

Ioanes Rakhmat adalah penulis, penerjemah, penceramah dan  konsultan 
masalah-masalah sosio-religius. Pemikir liberal yang bidang kajian 
akademiknya adalah sejarah kritis atas sosok Yesus dari Nazareth dan 
kekristenan perdana ini mengelola sebuah blog pribadi untuk menyebarkan 
kajian-kajian kritis berbagai disiplin keilmuan, yang beralamat di www.
ioanesrakhmat.blogspot.com.   
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PEMETAAN HUBUNGAN SAINS 
DAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF 

KEMANUSIAAN1

Husain Heriyanto

Sampai hari ini pandangan-dunia saintifi k telah mengkonstitusi 
tantangan terhadap pemahaman kita tentang alam, manusia 
dan Tuhan — yang awalnya mungkin mengancam (pandangan 
keagamaan) namun berpotensi kreatif.  Kredibilitas semua agama 
tengah dipertaruhkan di bawah pengaruh: pemahaman-pemahaman 
baru tentang dunia alamiah. Tantangan sains terutama ditujukan 
terhadap teologi, yang berkaitan dengan artikulasi dan justifi kasi 
pernyataan-pernyataan agama mengenai Tuhan dan hubungan 
Tuhan dengan alam dan manusia. (Arthur Peacocke)2

Pengantar

Ketika Ian Wilmut mengumumkan pertama kalinya di 
Skotlandia pada paruh pertama 1997 ke hadapan publik tentang 

1 Makalah untuk Kajian Titik-Temu (KTT) ke-29, bertema “Upaya 
Mencari Titik-titik Temu Agama dan Sains Modern,” yang diselenggarakan oleh 
Nurcholish Madjid Society (NCMS), pada Kamis, 26 Februari 2015, di Omah 
Betari Sri, Jalan Ampera Raya No. 11, Kemang, Jakarta Selatan. 

2 Dikutip dari A. Peacocke,  Paths From Science Towards God (Oxford: 
Oneworld, 2002), h. 15.
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keberhasilannya dalam teknik pengkloningan3 seekor domba, 
muncul beragam reaksi dan tanggapan dari pelbagai kalangan, 
terutama kaum beragama. Saat itu sebagian besar tokoh, — apapun 
agamanya — sarjana dan cendekiawan menyuarakan kerisauan 
dan kecemasan yang mendalam terhadap pelbagai kemungkinan 
dari temuan bioteknologi tersebut.4 Segera mereka bersiaga untuk 
mengganjal dan menentang keras setiap upaya yang mengarah 
kepada praktik pengkloningan manusia.5 

Sejumlah alasan mereka kemukakan. Setidaknya, terdapat dua 
pertimbangan utama alasan penolakan mereka, yaitu pertimbangan 
teologis dan pertimbangan etis. Pertimbangan pertama mengacu 
kepada kekhawatiran akan terlibatnya manusia dalam wilayah sakral 
yang merupakan privelege Tuhan, yaitu wilayah penciptaan; manusia 
seakan merebut pekerjaan Tuhan dalam menciptakan makhluk-Nya. 
Sedangkan pertimbangan kedua mengingatkan bahwa praktek 
penduplikatan atau pemfotokopian manusia itu menjatuhkan 
martabat manusia sebagai makhluk yang mulia, makhluk spritual, 
khalifah Tuhan.

3 Kata “kloning” adalah term biologi, yang berarti sebagai  “any group of 
individuals produced asexually from a single ancestor.” Pengertian kloning yang 
lebih umum adalah: duplikat, copy, tiruan, cetakan.

4 Mungkin cukup mencengangkan bahwa ternyata seorang tokoh agama 
yang memimpin sebuah organisasi perjuangan yang kerap dituduh sebagai 
kelompok fundamentalis, yaitu Syekh Husain Fadlullah, pemimpin spiritual 
Hizbullah Libanon, mengungkapkan ketakjubannya terhadap keberhasilan 
praktik kloning.  Ia berseru, “Segala puji bagi Allah yang telah berkenan, untuk 
kesekian kalinya, menyingkapkan rahasia penciptaan-Nya kepada umat manusia.” 
Syekh yang ahli logika dan fi lsafat ini juga mengutarakan bahwa kemampuan 
manusia mengungkap sebuah rahasia penciptaan Tuhan ini, dari sisi capaian 
ilmiah, adalah suatu petanda bahwa manusia telah kian memegang kendali 
evolusi sejarahnya sendiri, alih-alih ditentukan oleh seleksi alam model Darwinian 
(Majalah Ummat, Jakarta, edisi khusus, 1997).

5 Manusia kloning biologis adalah manusia yang dilahirkan melalui rekayasa 
genetika biomolekuler tanpa hubungan seksual; ia “tercipta” dari manipulasi 
sel embrio (bersifat embrionik)  yang telah dewasa untuk dibiakkan kembali 
persis seperti sel “primordial”; ini semua cukup dilakukan di cawan petri 
laboratorium.
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Agaknya reaksi kaum beragama terhadap isu kloning mirip 
dengan reaksi mereka terhadap teori evolusi. Menyusul terbitnya 
buku Charles Darwin, On the Origin of Species (1859) yang 
mengisahkan perjalanan panjang kemunculan spesies-spesies 
melalui proses variasi dan seleksi alam, pertarungan sengit antara 
sementara umat beragama (terutama dimulai oleh fundamentalis 
Kristen)6 dan sementara kaum ilmuwan terus berlangsung hingga 
kini. Dalam tiga tahun terakhir ini, misalnya, mazhab Harun 
Yahya yang menolak ide dasar evolusi sedemikian populer di 
kalangan sementara umat Islam karena mungkin dianggap mewakili 
mereka dalam mendemonstrasikan kekuasaan Tuhan. Tampaknya 
sementara umat beragama dalam abad ke-21 ini membutuhkan 
argumen, selemah apapun argumen itu, sekedar untuk melawan 
arus yang dianggap kian menggerus kesadaran akan kehadiran 
Tuhan, yang menurut mereka arus itu sebagian dibawa oleh sains 
modern. 

Sebagaimana dalam kasus kloning, penentangan sementara 
umat beragama terhadap teori evolusi berpusat pada masalah 
penciptaan. Mereka sungguh tidak bersedia menyaksikan bagaimana 
peranan Tuhan dalam menciptakan dan mengatur alam raya ini 
disingkirkan atau kian dipinggirkan oleh sains. Ada semacam 
“kecemburuan ilahiah” dalam kesadaran mereka sedemikian rupa 
sehingga mereka selalu menolak setiap upaya penjelasan yang 
menyingkap misteri penciptaan ilahi karena penjelasan itu dianggap 
bakal “menyaingi” peranan Tuhan atau bahkan “menggusur” posisi 
sentral Tuhan. Sementara itu, pertimbangan etis dan kemanusiaan 
seperti menjaga kemuliaan martabat manusia, sekalipun juga 
termasuk dalam alasan penentangan mereka terhadap teori evolusi 

6 Penentangan keras kaum fundamentalis Kristen terhadap gagasan evolusi, 
menurut Ian Barbour, dapat dimengerti sebagai upaya mereka yang keras untuk 
mempertahankan gagasan penciptaan oleh Tuhan sebagaimana yang mereka 
pahami secara harfi ah (literalisme biblikal) dari Kitab Kejadian. Baca Ian G. 
Barbour, Religion and Science: Historical and Contemporary Issues (New York; 
HarperSanFrancisco, 1997), h. 57-58.
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dan kloning, tampaknya hanyalah sekunder.7 Yang menjadi fokus 
utama perhatian mereka adalah bahwa tidak boleh seorang pun 
di dunia ini mencoba membuat narasi kisah penciptaan, sebuah 
wilayah yang selama ini dianggap hak prerogatif Tuhan.

Sementara itu sejenis reaksi negatif, dalam bentuk yang sebalik-
nya, juga ditunjukkan oleh sementara saintis terhadap agama. Se-
jum lah saintis seperti Richard Dawkins, Peter Atkins, Francis Crick, 
Steven Weinberg, Daniel Dennett, Jacques Monod, Carl Sagan, dan 
Edward O. Wilson teramat sengit dan sinis terhadap setiap upaya 
yang mengarah kepada penafsiran dan pemaknaan realitas oleh agama. 
Kesengitan kaum ilmuwan ini terhadap agama mirip betul dengan 
garangnya sementara umat beragama terhadap sains modern. Mereka 
dengan sigap segera menutup rapat pintu-pintu yang dianggap 
dapat bermuara kepada tumbuhnya kesadaran ilahiah. Dengan tak 
kenal lelah mereka membungkam setiap temuan sains yang dapat 
mengarah kepada munculnya kesadaran akan kehadiran Tuhan 
melalui pencarian pelbagai macam dalil bantahan, yang menurut 
mereka lebih ilmiah meski kerapkali malah lebih merumitkan, kalau 
tidak dikatakan lebih naif.

Gagasan Dentuman Besar (Big Bang), misalnya, merupakan 
sebuah teori yang amat menarik bagi sementara umat beragama 
karena gagasan itu dianggap menyiratkan adanya titik awal pencip-
taan kosmos. Vatikan pun dengan antusias menggelar konperensi 
pada 1981 mengenai kosmologi baru tersebut dengan mengundang 
sejumlah pakar kosmologi internasional.8 Sejumlah kosmolog, 

7 Mungkin itulah sebabnya mengapa sejumlah teori sains modern 
mendapat sorotan dan penentangan tajam seperti yang terjadi pada ide evolusi, 
kloning atau ketakberawalam kosmos; sedangkan teori-teori sains modern lain 
yang sebetulnya juga dapat mengancam kemuliaan martabat manusia seperti 
paham fi sika determinisme-materialistik, genetisme, dan sosiobiologi kurang 
mendapat perhatian. Penyebabnya adalah teori-teori sains yang pertama langsung 
menyinggung persoalan wilayah penciptaan Tuhan; sedangkan teori-teori sains 
yang kedua tidak berhubungan langsung dengan isu penciptaan.

8 Stephen Hawking mengisahkan pertemuan para kosmolog dengan Paus. 
Menurutnya, ketika para peserta beraudiensi kepada Paus pada akhir konperensi, 
Paus mengatakan bahwa tidak apa-apa mempelajari evolusi jagat raya setelah 
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fi sikawan dan teolog bersorak sorai menyambut ide keberawalan 
alam semesta ini dan memandangnya sebagai salah satu titik 
temu sains dan agama. Robert Jastrow, seorang astrofi sikawan, 
menyebutkan bahwa “tampaknya sains tak akan pernah mampu 
menyingkap misteri penciptaan. Bukti astronomis mengarah ke 
pandangan biblikal tentang asal-usul alam semesta.”9 

Akan tetapi, dengan corak semangat yang mirip dengan kaum 
fundamentalis-literal agama, sejumlah saintis secara gigih mem-
pertahankan paham materialisme ilmiah atau positivisme seraya 
berupaya keras melecehkan setiap upaya yang hendak mena war-
kan pandangan dunia teistik dalam pemaknaan terhadap teori 
Dentuman Besar tersebut. Sejumlah alasan mereka ajukan untuk 
menolak pemaknaan teistik.

  Peter Atkins, misalnya, memilih teori fl uktuasi kuantum 
atas dasar pengandaian semata-mata bahwa ketertalaan (fine-
tuned) alam semesta merupakan satu kebetulan. Dalam bukunya 
Creation Revisited (1994), pertama-tama ia menegaskan bahwa 
“tidak ada yang tidak dapat dipahami,” sebuah pernyataan yang 
sangat optimistik; meski mungkin berlebihan namun tidaklah 
irasional dan buta. Namun ketika ia sampai pada tuntutan adanya 
penjelasan raison d’etre (alasan keberadaan) munculnya alam 
semesta yang sedemikian tertala, indah dan intelligible, ia meloncat 
pada kesimpulan — tanpa penalaran metodologis yang memadai 
— bahwa alam semesta berasal dari ketiadaan dan kebetulan 
buta. Lebih naif lagi ketika ia mencoba menggunakan dalil logika 
yang ternyata tidak ia kuasai bahwa karena “semesta berasal dari 
ketiadaan” dan “semesta mengandung ketiadaan” maka “semesta itu 
tidak ada.” Atkins sungguh konyol di sini ketika ia tidak mampu 
membedakan konsep “tiada” dengan “ketiadaan” sebagai maujud. 

dentuman besar, tetapi hendaknya jangan menyelidiki dentuman besar itu 
sendiri, karena itulah saat penciptaan dan karenanya itu karya Tuhan. Baca karya 
S. Hawking, Riwayat Sang Kala, diterjemahkan oleh Hadyana Pudjaatmaka 
(Jakarta: Pustaka Utama Grafi ti, 1994), h. 126.

9 Dikutip dari Ian G. Barbour, Juru Bicara Tuhan: Antara Sains dan Agama, 
diterjemahkan oleh E.R. Muhammad (Bandung: Mizan, 2002), h. 106.
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Menurut Keith Ward, yang menelaah argumen Atkins ini seraya 
menelanjangi “ketak-konsistenan nalarnya” dalam tiga bab pada 
bukunya God, Chance, and Necessity (1996)10, kenaifan Atkins itu 
muncul sebagai konsekuensi dari upayanya yang amat menghindari 
adanya celah — sedikit pun — untuk berbicara tentang Sumber 
Eksistensi alam semesta yang tertala dan rasional.11  

Ward juga mendedah prasangka irasional ilmuwan ateis yang 
sering provokatif terhadap pandangan teistik dengan “kedok berpikir 
ilmiah.”  Richard Dawkins, misalnya, menurut Ward, kerapkali  secara 
sengaja memutarbalikkan atau mengacaukan pengertian-pengertian 
teologis sekedar untuk sekedar mengolok-olok pandangan teistik. 
Sebagai seorang pendukung fanatik neo-Darwinisme yang ortodoks, 
tentu sah-sah saja Dawkins mempertahankan pandangannya dan 
termasuk mengkritik pandangan teistik yang ia musuhi.  Namun ia 
kerapkali tidak menggunakan nalar yang adil dan objektif, misalnya, 
menyesakkan makna “iman” sebagai “kepercayaan buta, tanpa 
pikiran, bahkan merupakan virus pikiran,” yang tentu saja tidak 
sesuai dengan pemahaman orang beriman itu sendiri, setidaknya 
orang beriman yang berakal. Dikarenakan sedemikian emosionalnya 
Dawkins, maka Ward menyebutkan bahwa bahasa dan uraian 
Dawkins banyak yang mengandalkan propaganda dan retorika, 
jauh dari nalar ilmiah yang ia klaim.12

10 Keith Ward, Dan Tuhan Tidak Bermain Dadu, diterjemahkan oleh Trisno 
S. Sutanto (Bandung: Mizan, 2002), h. 39-95.

11 Sebagaimana yang diakui oleh Ward, apakah alam raya itu berawal atau 
tidak, sesungguhnya, tidak berhubungan dengan ada atau tidaknya Pencipta. 
Eksistensi Pencipta Sumber segala mujud tidak dibuktikan oleh adanya titik 
awal alam semesta seperti yang tersirat oleh teori big bang. Yang dipersoalkan 
di sini adalah tercerabutnya hak ilmuwan yang mencoba memberi pemaknaan 
teistik terhadap suatu teori ilmiah meski menggunakan argumentasi rasional yang 
memadai, sedangkan pada saat yang sama, ilmuwan ateis merasa lebih berhak 
memberi pemaknaan meski tanpa argumentasi rasional yang memadai. Di sini 
ada kesan bahwa penafsiran ateistik dianggap lebih ilmiah daripada panafsiran 
teistik sekalipun argumentasi penafsiran yang ateistik tidak rasional, provokatif 
atau asal jadi.

12 Ward, Dan Tuhan Tidak Bermain Dadu, h. 141.
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Nah, itulah sekelumit pertarungan tajam antara sains dan 
agama, atau mungkin lebih tepatnya konfl ik antara sementara saintis 
dengan sementara agamawan. Apakah pertikaian itu merupakan satu-
satunya pilihan? Ataukah memang pertikaian itu merepresentasikan 
pertarungan abadi antara sains dan agama? Adakah pilihan lain 
kecuali konfl ik? Jika ada, bagaimana ia dijelaskan?

Empat Pendekatan
Relasi Sains dan Agama

 Mungkin adalah Ian G. Barbour yang pertama kalinya — 
setidaknya di dunia Kristen — merintis secara sistematis dan metodis 
wacana hubungan sains (modern) dan agama.13 Oleh banyak sarjana, 
ia dianggap sebagai peletak dasar diskursus masalah sains dan agama 
dalam spektrum yang amat luas, di luar perkiraan banyak orang 
sebelumnya. Sebagai seorang doktor dalam fi sika dan sekaligus teologi, 
tentunya ia memiliki tingkat kefasihan dan legitimasi tersendiri yang 
dapat diterima oleh kalangan luas baik oleh kaum ilmuwan maupun 
oleh para sarjana agama. Zainal Abidin Bagir (2002)14 menyebutkan 
bahwa Barbour ikut berperanan membuka mata banyak orang 
bahwa ada ruang yang amat luas untuk membicarakan kemungkinan 
interaksi sains dan agama, dari genetika hingga teori evolusi dan 
mekanika kuantum; bahwa hubungan sains dan agama cukup 
kompleks, dan membutuhkan kajian multidisipliner yang mencakup 
beberapa cabang sains, kosmologi, sejarah dan fi lsafat sains, teologi, 
sejarah agama, kajian teks agama, epistemologi, dan bahkan fi lsafat 
secara umum.

13 Sejumlah sarjana kontemporer yang menulis tentang relasi agama dan sains 
adalah Seyyed Hossein Nasr, Holmes Rolston, Murtadha Muthahhari, Mehdi 
Golshani, Keith Ward, John Haught, Paul Davies, Osman Bakar, Nurcholish 
Madjid, Nidhal Guessoum, Arthur Peacocke, dan — pada aspek tertentu — juga 
Fritjof Capra. 

14 Zainal Abidin Bagir, “Riwayat Barbour, Riwayat ‘Sains dan Agama’,” 
dalam Ian G. Barbour, Juru Bicara Tuhan, h. 22-24.
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 Dengan latar belakang konteks pertarungan tajam antara sains 
modern dan agama yang dimulai — setidaknya — sejak pertengahan 
abad ke-19 M di Barat15 atau bahkan sejak era renaisans abad ke-16 
M di Eropa16 sebagaimana yang tergambarkan sekilas pada bagian 
Pengantar di muka, Barbour mencoba membabarkan pelbagai 
bentuk masalah hubungan sains dan agama secara lebih dingin, 
agak rinci, sistematis, dan tertata.  Dari penyelidikannya sejak tahun 
1960-an yang ditandai dengan terbitnya buku pertamanya tentang 
sains dan agama, Issues in Science and Religion (1966), Barbour 
berhasil menampilkan gambaran yang amat berbeda tentang 
hubungan sains dan agama; sains dan agama tidaklah mesti dalam 
hubungan konfl ik. Ia — sejauh ini sebagaimana yang telah diakui 
oleh banyak kalangan — berhasil memetakan hubungan sains dan 
agama yang lebih adil, realistis dan variatif, sesuai dengan kenyataan 
yang ada di lapangan.  Ia berhasil menunjukkan bahwa hubungan 
sains dan agama tidaklah satu bentuk pendekatan, namun beragam 
pendekatan.
 Dalam upaya pemetaan hubungan sains dan agama yang 
agaknya lebih menggambarkan pluralitas itu, Barbour menggunakan 
empat tipologi yang merepresentasikan empat pandangan hubungan 
sains dan agama. Ia relatif konsisten menggunakan pendekatan 
ini hingga buku terakhirnya, When Science Meets Religion (2000), 
yang nampak lebih sistematis dan rapi daripada karya sebelumnya 
Religion and Science: Historical and Contemporary Issues (1997). 
Empat tipologi hubungan sains dan agama tersebut adalah Konfl ik, 
Independensi, Dialog, dan Integrasi.  Keempat tipologi ini selalu 
dipakai oleh Barbour dalam memetakan beragam pandangan 

15 Menurut Barbour, Juru Bicara Tuhan, h. 54.
16 Terhitung sejak abad ke-16 jika kita melihatnya dalam spektrum yang lebih 

luas, yaitu munculnya kesadaran baru yang bercorak antroposentris-sekularistik 
pada pemikiran modernisme dengan meminggirkan pandangan teosentris-gereja 
yang sebelumnya mendominasi peradaban Eropa Abad Pertengahan. Baca, di 
antaranya, Jill Kraye, ed., Th e Cambridge Companion to Renaissance Humanism 
(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1996).
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tentang beberapa isu penting dalam sains seperti teori evolusi, 
kosmologi, fi sika kuantum, genetika, dan neurosains.
 Untuk menggambarkan pemetaan empat tipologi Barbour 
itu secara ringkas tapi komprehensif, sebaiknya kita gunakan tabel 
berikut ini.

Tabel 1.
Empat Tipologi Hubungan Sains dan Agama 

(menurut Ian G. Barbour)

Tipologi Konfl ik Independensi Dialog Integrasi

Modus 
Sains

materialisme, 
saintisme

domain “bagaimana,” 
bahasa ilmiah: 
eksplanasi        

peranan subjek,       
paradigmatis

organisme holistik, 
alam sbg peristiwa

Modus 
Agama

literalisme, 
teovoluntarisme

domain “mengapa” 
bahasa religius: 
maknawi

distansiasi teks         
teologi rasional               

theology of nature 
teo-proses, 
panenteisme

Isu-isu 
Pokok

evolusi, 
kebermulaan 
kosmos

instrumentalis, 
makna             
simbolik penciptaan

konsep 
informasi,     
kompleksitas  

desain evolusi, 
holisme kuantum, 
prinsip antropik

Pendekatan Konfl ik. Menurut Barbour, konfl ik antara sains 
dan agama terjadi terutama antara penganut materialisme ilmiah 
dalam sains dan penganut literalisme biblikal dalam pemahaman 
agama.  Sebagaimana diketahui bahwa materialisme ilmiah (scientifi c 
materialism) adalah sebuah pandangan dunia yang — sebagaimana 
dinyatakan oleh banyak sarjana dari pelbagai kalangan seperti 
Heisenberg dan Whitehead — sempat menjadi mainstream dalam 
dunia sains dan bahkan pemikiran modern umumnya selama 
tiga ratus tahun terakhir, yang tentu saja intensitasnya bergradasi.  
Mungkin pada dua dasawarsa abad ke-20, seusai Perang Dunia I, 
materialisme ilmiah mencapai puncaknya dengan tokoh-tokoh 
Lingkaran Wina yang menggagas positivisme logis. 

 Namun materialisme ilmiah tidaklah identik dengan posi-
tivisme. Materialisme ilmiah merupakan pandangan dunia yang lebih 
halus, subtil, dan pervasif dibandingkan dengan positivisme yang 
cenderung agak kasar, mencolok dan lebih terfokus pada wilayah 
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context of justifi cation aktivitas keilmuan (fi lsafat ilmu). Jadi bisa saja 
seseorang tidak menganut positivisme, namun disadari atau tidak, ia 
menganut asumsi-asumsi ontologis, epistemologis, antropologis dan 
aksiologis yang sesuai dengan pandangan dunia materialisme ilmiah. 
Pandangan mekanistik dan reduksionistik, misalnya, merupakan 
dua asumsi dasar yang mengkonstitusi materialisme ilmiah. Nah, 
karena sains modern banyak menggunakan pendekatan mekanistik 
dan reduksionistik dalam mendekati atau memahami realitas 
dan hal itu sudah built-in dalam apa yang disebut metode ilmiah 
(scientifi c method) serta banyak dilangsungkan tanpa sikap kritis yang 
memadai, maka pandangan materialisme ilmiah dengan sendirinya 
telah merasuki banyak aktivitas, strategi dan visi dunia sains.  

Barbour menyebutkan beberapa ilmuwan garda depan yang 
menganut pandangan materialisme ilmiah seperti Richard Dawkins, 
Peter Atkins, Carl Sagan, Francis Crick, dan Daniel Dennett. 
Me reka ini tentu saja dapat dikategorikan sebagai ilmuwan yang 
meman dang agama sebagai musuh abadi sains.  Kutipan pernyataan 
Dawkins berikut menggambarkan betapa sengitnya mereka terhadap 
agama dan iman, “Saya pikir bahwa iman merupakan salah satu 
musuh terbesar di dunia, sebanding dengan virus campak, tetapi 
lebih sulit dibasmi.  Iman, yang diyakini tanpa bukti, merupakan 
prinsip utama agama ...”17  Sementara itu, astronom Carl Sagan yang 
penuh antusias dan piawai mengkhutbahkan temuan-temuan sains 
melalui seri buku, novel, fi lm, dan siaran televisi juga memandang 
sains dan agama sebagai dua entitas yang bermusuhan.18

Karena itulah, mengapa banyak cendekiawan humanis yang 
sedemikian prihatin, cemas dan gemas melihat kedigdayaan pan-
dangan materialisme ilmiah yang menghegemoni cara pandang 
manusia modern, disadari atau tidak, diakui atau tidak. Terkadang 
keprihatinan itu tertuang dalam buku-buku yang terlihat agak lirih, 
sensitif, dan sekaligus memikat-menggugah kesadaran kita. Kita 
bisa membaca, misalnya,  karya terkini Huston Smith, Why Religion 

17 Dikutip dari Barbour, Juru Bicara Tuhan, h. 280.
18 Barbour, Juru Bicara Tuhan, h. 56-58.
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Matters: Th e Fate of the Human Spirit in Age of Disbelief (2001)19; 
bagaimana seorang Smith yang kepakarannya dalam dialog agama-
agama diakui dan dikenal berwatak tenang melalui karya-karyanya, 
namun terlihat betapa dalam buku mutakhirnya itu ia sedemikian 
gemas dan gerah terhadap praktik-praktik saintisme yang masih 
saja menghegemoni visi, strategi dan aktivitas dunia sains modern. 
Menurutnya, saintisme telah mengikis spiritualitas dan kesadaran 
akan kebermaknaan hidup sebagai manusia.

Sementara itu, sebagian kalangan penganut agama juga ikut 
memasok konfl ik sains dengan agama, khususnya mereka yang 
cenderung memahami agama secara literal, harfiah, ideologis-
skripturalistik. Penggunaan nalar amat miskin di kalangan umat 
beragama semacam ini. Teologi yang dianut cenderung berwatak 
voluntaristik, yaitu memahami Tuhan sebagai Raja yang Maha 
Kuasa dan Berkehendak sesuka hati dengan melabrak pelbagai 
skema rasionalitas dan matriks universal semacam hukum alam, 
hukum kausalitas, bahkan hukum moral. Tuhan dipersepsi setiap 
saat menjulurkan tangan gaib-Nya untuk mengobrak-abrik tatanan 
kosmos yang sedemikian tertala ini dan mengintervensi pelbagai 
peristiwa yang terjadi di alam semesta.  Ketakterbatasan kekuasaan 
dan kehendak Tuhan dipahami sedemikian rupa sehingga berimplikasi 
kepada pandangan tidak adanya pilihan bebas pada manusia dan tidak 
adanya hukum rasional yang mengatur alam raya.  

Penganut teologi voluntaris-irasional seperti itu, tentu saja, 
tidak betah dengan kerumitan dan kepelikan penjelasan pe-
risti wa-peristiwa kosmos. Toh, bukankah hal itu semua sudah 
di  atur dan ditakdirkan Tuhan? Deskripsi dan penjelasan yang 
men  coba menyingkap misteri di balik pelbagai fenomena alam 
raya se bagaimana yang dikerjakan oleh para ilmuwan cenderung 

19 Huston Smith, Why Religion Matters: Th e Fate of the Human Spirit in Age 
of Disbelief (New York: HarperSanFrancisco, 2001). Buku ini telah diterjemahkan 
oleh Mizan dengan judul yang mungkin lebih “mengreget” yaitu, Ajal Agama 
di Tengah Kedigdayaan Sains?, diterjemahkan oleh Trisno S. Sutanto (Bandung: 
Mizan, 2003).
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dianggap sebagai “aktivitas mubazir” dan, bahkan, bisa-bisa dituduh 
sebagai “perbuatan bid‘ah.” Mengapa bid‘ah? Karena, deskripsi 
dan eksplanasi yang rinci menguraikan hukum sebab akibat yang 
bekerja di balik pelbagai fenomena alam semesta itu dianggap 
dapat meluluhkan keimanan kepada Tuhan yang penuh misteri; 
eksplanasi bekerja menyingkap selubung-selubung misteri itu. Dan 
penyingkapan selubung-selubung misteri yang dianggap wilayah 
ilahi ini, pada gilirannya, akan dianggap sebagai pengurangan 
kekuasaan Tuhan. Nah, karena sudah merupakan watak sains un-
tuk selalu mengungkap segenap misteri kosmos raya, maka sains 
perlahan-lahan dianggap dapat mengusir Tuhan dari kosmos ini.  
Itulah sebabnya mengapa penganut teologi semacam ini cenderung 
reaktif terhadap penemuan-penemuan ilmiah.  

Salah satu pemasok gagasan yang mengkonstitusi modus 
teologi irasional ini adalah penggunaan pendekatan negatif dalam 
pembuktian eksistensi Tuhan, yaitu mencari Tuhan dalam wilayah-
wilayah yang dianggap di luar alamiah (supranatural); term agama 
adalah mukjizat. Penganut ini berupaya menggunakan peristiwa-
peristiwa yang tidak bisa (atau belum bisa) dijelaskan oleh nalar 
sebagai bukti adanya Tuhan. Maka, peristiwa-peristiwa mukjizat 
yang dialami oleh para nabi kerap digunakan untuk pembuktian 
eksistensi Tuhan seperti peristiwa Nabi Ibrahim as yang tidak 
dapat dibakar oleh api dan Nabi Isa as yang dapat menghidupkan 
orang yang sudah mati. Model pembuktian inilah yang disebut 
sebagai argumen God-of-the-Gaps (Tuhan sebagai penutup lubang 
ketidaktahuan).20 Nah, karena prinsip kerja sains bersandar pada 
asumsi bahwa kosmos itu rasional, intelligible (dapat dipahami, 
dipelajari) yang berarti mendorong saintis untuk menutup lubang-
lubang ketidaktahuan manusia, maka model argumen teologi 
voluntaristik ini tentu saja tidak lagi dapat dipakai. Dan jika 

20 Baca Christian Berg, “Leaving Behind the God-of-the-Gaps: Towards a 
Th eological Response to Scientifi c Limit Questions,” dalam Robert L. Hermann, 
ed., Expanding Humanity’s Vision of God: New Th oughts on Science and Religion 
(Philadelphia & London: Templeton Foundation Press, 2001), h. 87-115.
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dipaksakan juga, tentu yang akan terjadi adalah mengabadikan 
konfl ik sains dan agama yang tidak akan bisa diselesaikan.

Pendekatan Independensi. Pandangan yang menganggap 
bahwa hubungan sains dan agama bersifat independen muncul 
dari beberapa faktor:

(1) Kesadaran akan perbedaan metodologi yang digunakan 
oleh sains dan agama sehingga tidaklah tepat merambah 
atau melakukan judgement terhadap masing-masing 
wilayah yang berbeda itu. Perbedaan metodologi ini 
juga mencakup perbedaan masalah yang ditelaah dan 
domain yang dirujuk. Disebutkan oleh Barbour bahwa 
sains mengajukan pertanyaan “bagaimana” sedang agama 
mengajukan pertanyaan “mengapa” yang menyangkut 
makna dan tujuan hidup.

(2) Masih berkaitan dengan butir (1), jenis bahasa yang di-
gunakan oleh sains dan agama masing-masing berbeda. 
Mengacu kepada language game fi lsuf analitik Ludwig 
Wittgenstein yang menandaskan pluralitas fungsi bahasa, 
kedua jenis bahasa sains dan agama memiliki frame of 
reference dan fungsi representasi yang berbeda. Wittgenstein 
berkata, “Dunia seseorang seluas horison bahasa yang 
digunakannya.”  Jika terdapat perbedaan fakta atau teori 
ilmiah dengan teks agama, maka kedua pernyataan ini 
hendaklah dipahami dalam frame of reference masing-
masing.  Misalnya, dilakukan simbolisasi dan penafsiran 
independen terhadap teks-teks agama seperti yang terkait 
dengan makna penciptaan.

(3) Pemikiran pragmatisme-instrumentalistik bahwa sains dan 
agama tidaklah merepresentasikan realitas sebagaimana 
adanya melainkan konstruksi mental manusia belaka 
sebagai skema konseptual dalam memahami realitas. Filsuf 
Kant telah membagi dua wilayah realitas yang independen, 
yaitu fenomena (yang menjadi wilayah sains) dan noumena 
(yang menjadi keyakinan orang beragama).  
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(4) Pertimbangan pragmatis belaka bahwa lebih baik sains dan 
agama benar-benar dipisah untuk menghindari konfl ik 
yang melelahkan.

Pendekatan Dialog. Jika pendekatan Independensi menekankan 
perbedaan wilayah, bahasa dan metodologi yang diterapkan sains dan 
agama, maka pendekatan Dialog lebih melihat adanya kesamaan-
kesamaan di antara keduanya, di balik perbedaan-perbedaannya.  
Barbour mengajukan beberapa alasan mengapa pendekatan Dialog 
memotret hubungan sains dan agama lebih konstruktif daripada 
pendekatan Independensi, yaitu:

(1) Betapapun keduanya adalah upaya pemahaman terhadap 
realitas yang merupakan sumber pengetahuan bagi 
sains dan agama. Meski aspek-aspek realitas yang dikaji 
berbeda, namun seperti yang ditandaskan oleh Barbour 
kita menghayati kehidupan sebagai keutuhan bukan se-
bagai bagian-bagian yang saling lepas. Karena Barbour 
adalah penganjur pendekatan Dialog maka dapat kita 
katakan bahwa Barbour adalah seorang realis dalam epis-
temologi, lebih tepatnya adalah realisme-kritis untuk mem-
bedakannya dengan realisme-naif.

(2) Adanya kesejajaran metodologis dan konseptual dalam 
sains dan agama. Sebagaimana yang telah ditunjukkan 
oleh kaum post-positivis seperti Th omas Kuhn bahwa 
sistem nilai yang dianut subjek pengamat ikut  berperanan 
dalam mengkonstruksi sains, sesuatu yang juga telah 
lama diingatkan oleh tokoh fi sika kuantum Heisenberg.21 
Kuhn menyebut sistem nilai itu sebagai paradigma, yaitu 
seperangkat asumsi-asumsi teoritis, metafi sik, epistemo-
logis dan metodologis dalam tradisi kerja ilmiah. Dengan 

21 Heisenberg menulis, “We have to remember that what we observe is not 
nature in itself but nature exposed to our method of questioning.” (W. Heisenberg, 
Physics and Philosophy [New York: Harper Torchbooks, 1962], h.58).
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demikian, objektivisme atau realisme-naif yang dianut 
oleh kaum saintis tidak dapat lagi dipertahankan. Barbour 
mencontohkan bagaimana saintis membuat model-
model konseptual dalam kajian atom fi sika kuantum dan 
astronomi. Begitu pula, sebaliknya, bahwa teks-teks agama 
juga menuntut distansiasi antara subjek dan objek sehingga 
bisa dikaji, dikritik dan didialogkan dengan menggunakan 
penalaran dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara rasional. Kajian teologi rasional, misalnya, merupa-
kan kajian yang dapat dikaji dan dipaparkan secara metodis 
dan rasional.

(3) Munculnya persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanya-
an batas (limit-questions) yang diajukan oleh sains tetapi 
tidak dapat dijawabnya karena telah melampaui metodenya 
sendiri. Perkembangan sains telah berkembang ke arah 
persoalan-persoalan yang menuntut penjelasan yang lebih 
fundamental, holistik dan radikal, penjelasan yang tidak 
mungkin disediakan oleh sains jika ia konsisten dengan 
metode ilmiahnya. Misalnya, apakah alam muncul dari 
ketiadaan dan kebetulan ataukah pancaran (emanasi) 
dari Sumber Eksistensi; ini merupakan persoalan fi losofi s, 
bukan saintifi k. Demikian pula pengetahuan tentang 
tatanan kosmos yang rasional, serba tertala, dan kontingen 
menuntut penjelasan bagaimana mungkin kosmos bisa 
demikian, adakah ia memiliki landasan dan bertujuan. 
Di sini agama atau fi lsafat dapat menawarkan penjelasan-
penjelasan yang  fundamental dan radikal sehingga segenap 
aktivitas ilmiah saintis memperoleh makna yang memadai 
dan sesuai dengan intelijibilitas kosmos dan kerumitan 
motode yang ditempuh. Barbour juga menyebutkan 
bahwa sejumlah persoalan seperti sistem kompleks, self-
organization dan konsep informasi akan dapat dipahami 
bila menggunakan pendekatan yang holistik dan asas 
ketidakpastian kuantum.
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Pendekatan Integrasi. Pandangan Integrasi ini merupakan 
konsekuensi logis dan sekaligus tuntutan alamiah dari pandangan 
Dialog. Ketika diakui — dan kuat terbukti — adanya peranan 
subjek dalam mengkonstruksi pemahaman terhadap realitas dan 
adanya kesejajaran konseptual dan metodologis dalam sains dan 
agama, maka tentunya kesadaran ini bermuara kepada pandangan 
yang integratif antara subjek dan objek; inilah yang dikatakan 
sebagai konsekuensi logis. Pandangan Integrasi juga disebut sebagai 
tuntutan alamiah dari pendekatan Dialog karena telah disadari 
bahwa sains dan agama merupakan dua wilayah yang kita alami 
sebagai suatu keutuhan dalam memahami realitas; tentu kesadaran 
ini menuntut penjelasan lebih sistematis mengenai interaksi 
yang konstruktif dan integratif antara sains dan agama. Di sini 
pendekatan Integrasi mesti melakukan penyelidikan mengenai 
kedalaman makna realitas itu sendiri.
 Barbour mempresentasikan pandangan Integrasi sebagai 
pilihan yang menjanjikan dan membawa harapan yang konstruktif 
bagi hubungan sains dan agama serta jalan yang tepat untuk 
menyelesaikan sejumlah persoalan hubungan sains dan agama. 
Ia bersimpati kepada Prinsip Antropik dalam kosmologi, yang di 
samping memperoleh dukungan ilmiah yang kuat, juga merupakan 
teori ilmiah yang menyingkap kebermaknaan dan kebertujuan alam 
semesta yang terbentang luas serta menempatkan manusia pada 
posisi yang tinggi dan penuh makna.  Jika Weinberg menyebut, 
“kemanusiaan adalah kesendirian di tengah alam semesta yang 
tak bermakna”22, maka Prinsip Antropik ini seakan menyambut 
senandung fi lsuf-penyair  M. Iqbal, “Wahai Insan, kaulah bunga 
alam semesta.”23

 Barbour juga menyarankan desain evolusi (evolutionary design) 
dan penciptaan malar (continuing creation) sebagai pilihan yang efektif 
untuk menyelesaikan banyak masalah hubungan sains dan agama yang 

22 Barbour, Juru Bicara Tuhan, h. 112-113.
23 Dikutip dari Miss Luce-Claude Maitre, Pengantar ke Pemikiran Iqbal, 

diterjemahkan oleh Djohan Eff endi (Bandung: Mizan, 1985), h. 20.
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berkaitan dengan isu evolusi dan penciptaan. Setelah menyebutkan 
bahwa sejarah evolusi menunjukkan kecenderungan umum ke arah 
kekompleksan, keresponsifan, dan peningkatan kapasitas organisme 
dalam mengolah dan memproses informasi, ia mengajukan pertanyaan: 
siapakah yang meragukan bahwa manusia memiliki keunggulan yang 
menakjubkan dibanding amuba dan cacing? Bagaimana mungkin 
semua ini hanya produk kebetulan? Dengan membabar sejumlah 
fakta ilmiah yang menunjukkan kemustahilan terjadinya kebetulan 
buta, ia memilih gagasan desain evolusi sebagai jalan yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara nalar. Term desain di sini tidaklah 
dalam pengertian tradisional yang disamakan dengan cetak biru 
detail, namun lebih sebagai suatu postulat umum akan kebertujuan 
arah evolusi. Makna evolusi itu sendiri menyiratkan desain strategi 
jangka panjang. Mungkin istilah lain yang mencerminkan gagasan 
desain evolusi ini adalah evolusi-kreatif.
 Sedangkan gagasan penciptaan malar merupakan sintesis dari 
desain evolusi, alam sebagai jaringan peristiwa, dan teologi proses. 
Dua gagasan terakhir ini banyak ia ambil pelajaran dari fi lsafat proses 
yang dikemukakan oleh A.N. Whitehead. Dalam hal ini, Barbour 
juga menyarankan sebuah modus teologi yang disebutnya theology 
of nature, yaitu gagasan ketuhanan yang terbuka terhadap teori-teori 
ilmiah sebagai bahan masukan dalam membangun pandangan dunia 
yang koheren melalui proses penafsiran. Modus teologi ini sedikit 
berbeda dengan natural theology, karena modus yang kedua ini 
menggunakan teori-teori ilmiah untuk membangun premis-premis 
pembuktian eksistensi Tuhan. Dengan kata lain, theology of nature 
tidak memposisikan eksistensi Tuhan di belakang atau di depan, 
tapi “di tengah-tengah” bersama-sama pra-anggapan metafi sis dan 
teori-teori ilmiah yang membangun pandangan metafi sika yang 
koheren melalui proses penafsiran dan pemaknaan.
 Untuk mendukung pandangan Integrasi ini, Barbour banyak 
berharap kepada fi lsafat proses Whitehead.24 Dalam karya-karya nya, 

24 Alfred North Whitehead (1861-1947) adalah matematikawan-fi lsuf yang 
lahir dan tumbuh dalam zaman yang ditandai dengan penemuan-penemuan 



HUSAIN HERIYANTO

90 TITIK-TEMU, Vol. 7, No. 2, Januari - Juni 2015

terutama When Science Meets Religion (2000), ia kerapkali menye-
butkan fi lsafat proses-organis-holistik Whitehead sebagai landasan 
fi losofi s dalam membangun pandangan Integrasi yang ia pilih 
sebagai pendekatan yang tepat dalam masalah hubungan sains dan 
agama. Ia menulis, “Filsafat proses (process philosophy) merupakan 
kandidat yang menjanjikan untuk menjadi penengah dewasa ini 
karena ia sendiri dirumuskan di bawah pengaruh gagasan sains 
dan agama.”25

 Barbour tidak sendirian menyarankan hal itu. Beberapa sarjana 
yang concern terhadap masalah hubungan sains dan agama seperti 
Keith Ward dan Arthur Peacocke juga menyarankan hal yang 
sama bahwa fi lsafat proses dapat menjadi bingkai kosmologis yang 
mengintegrasikan sains dan agama. Sejumlah teolog seperti David 
Griffi  n dan John Cobb telah membangun teologi proses berdasarkan 
pemikiran fi lsafat proses Whitehead.  

Tinjauan Kritis. Sebagai sebuah pemetaan, upaya Barbour 
sejauh ini boleh dikatakan cukup berhasil memaparkan beragam 
pandangan terhadap hubungan sains dan agama.  Sebagaimana 
yang ia akui, sebagai upaya pemetaan, tentu saja, mungkin ia telah 
melakukan sejumlah simplifi kasi dengan mengabaikan beberapa 
variabel lain semisal perbedaan latar belakang budaya, agama, 
variasi internal pandangan agamawan dan ilmuwan, dan faktor-
faktor sosial. Meskipun demikian, sebagaimana juga diakui oleh 

penting dalam sains dan gagasan-gagasan revolusioner dalam pemikiran fi losofi s. 
Ia lahir tak lama setelah Charles Darwin mencetuskan teori evolusi dan, bekerja 
di dunia akademis ketika Henry Bergson mengemukakan evolusi kreatif dan 
Albert Einstein mencetuskan teori relativitas serta tak lama setelah itu muncul 
mekanika kuantum yang memiliki implikasi-implikasi fi losofi s. Whitehead akrab 
dengan perkembangan sains modern berikut implikasi-implikasi fi losofi snya. 
Dalam bukunya Science and the Modern World (1967) ia menyebutkan bahwa 
dinamika internal perkembangan sains sebenarnya secara bertahap  menggerogoti 
pandangan materialisme ilmiah yang atomistik dan mekanistik. Baca Husain 
Heriyanto, Paradigma Holistik: Dialog Filsafat, Sains dan Kehidupan (Jakarta: 
Teraju, 2003), h. 176-177.

25 Barbour, Juru Bicara Tuhan, h. 94- 95.
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kalangan luas sarjana, Barbour setidaknya telah mendeskripsikan 
dan mendedah sejumlah persoalan serius hubungan antara sains 
dan agama secara sistematis, mudah dan informatif.
 Di luar keberhasilan pemetaan itu, perlu juga kita mengajukan 
catatan-catatan kritis mengenai pendekatan yang ia terapkan. 
Pertama, pemetaan beragam pandangan ke dalam empat tipologi 
nampaknya belum memiliki pijakan yang jelas atau lebih tepatnya 
belum memiliki kerangka epistemologis untuk membuat pemetaan 
itu. Nampaknya Barbour berangkat dari isu-isu yang hangat seputar 
hubungan sains dan agama seperti teori evolusi dan kosmologi, yang 
dilihatnya banyak mengandung konfl ik, dan lalu ia coba paparkan 
pandangan-pandangan lain menyangkut isu-isu tersebut. Kemudian 
ia merumuskan dan mengajukan empat tipologi hubungan sains 
dan agama: Konfl ik, Independensi, Dialog, Integrasi.
 Kedua, dikarenakan tidak jelasnya kerangka pemetaan itu, maka 
akan kita temui kesulitan pemilahan secara kategoris terhadap isu-isu 
menyangkut relasi sains-agama, dan karenanya sangat mungkin terjadi 
tumpang tindih pandangan. Sebagai contoh, terhadap isu evolusi-
penciptaan, misalnya, seseorang dapat menganut ketiga pandangan 
sekaligus, bahkan, keempat pandangan jika “konfl ik” dimaknai 
sebagai “ketegangan”; ini semua tergantung dari perspektif yang 
digunakan. Ditinjau dari perspektif ontologis (sains dan agama sama-
sama mengacu pada realitas), ia termasuk tipologi Integrasi karena 
ia memahami evolusi sebagai sebuah cara Tuhan mencipta. Ditinjau 
dari perspektif epistemologis (sains dan agama merupakan dua cara 
memahami realitas yang sama), maka ia tergolong berpandangan 
Dialog.  Dari perspektif metodologis (sains dan agama menggunakan 
bahasa dan metode yang berbeda), ia termasuk berpandangan 
Independensi.  Dan, bahkan, ia juga tergolong berpandangan Konfl ik, 
jika dilihat dari perspektif psikologi-antropologis (sains dan agama 
merupakan dua modus eksistensi kemanusiaan); di sini “konfl ik” 
lebih bermakna sebagai “ketegangan” personal.
 Agaknya keberlakuan empat tipologi itu tidak terbatas pada kasus 
evolusi-penciptaan saja. Siapa pun dapat menganut keempat tipologi 
itu secara bersamaan pada isu-isu yang berkembang dalam wacana 
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relasi sains dan agama. Sejauh seseorang berpandangan realisme-
kritis, rasional, apresiatif terhadap metode analitik-eksplanasi (yang 
dipakai oleh sains) dan metode plural fenomenologi-hermeneutik 
(yang dipakai oleh agama), serta sadar diri sebagai subjek (dalam 
sains dan agama), maka ia dapat merengkuh keempat tipologi 
hubungan sains dan agama secara bersamaan sekaligus sejauh 
ditinjau dari empat perspektif fi losofi s (ontologi, epistemologi, 
metodologi, antropologi). Hal ini menunjukkan peranan penting 
kajian fi losofi s dalam membahas hubungan sains dan agama.

Tabel berikut menggambarkan hubungan antara model relasi 
sains-agama dan perspektif yang digunakan.

Tabel 2.  
Hubungan Perspektif dan Tipologi

Perspektif Tipologi Keterangan

Ontologi Integrasi Agama dan sains berpijak dan mengacu pada realitas 

Epistemologi Dialog Agama dan sains: modus-modus pemahaman realitas

Metodologi Independensi Agama dan sains terapkan 2 metode yang berbeda

Antropologi Konfl ik (“Ketegangan”) Agama dan sains: 2 modus eksistensi kemanusiaan

Pemetaan Relasi Sains-Agama 
dalam Perspektif Kemanusiaan

 Satu hal lain yang perlu kita soroti dalam wacana hubungan 
sains dan agama adalah masih langkanya kajian ini dalam sinaran 
dan perspektif kemanusiaan. Apa yang telah dilakukan Barbour 
— dan sejumlah sarjana lainnya yang concern terhadap wacana ini 
— memberikan sumbangan besar bagi upaya peletakan hubungan 
sains dan agama yang lebih konstruktif. Namun, saya kira, usaha 
itu masihlah belum memadai bila dikaitkan dengan strategi 
membangun masa depan peradaban manusia yang lebih humanis 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan rasional.
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 Sungguh ganjil memang mengapa manusia sebagai subjek 
utama wacana relasi sains-agama ini kurang mendapat perhatian 
yang semestinya. Bukankah manusia adalah sang aktor yang mela-
hirkan sains dan agama? Apa makna isu-isu evolusi, big bang, theory 
of everything, kreasionisme, saintisme, ateisme atau teisme tanpa 
manusia? Mengapa manusia menjadi bisu dan objek dalam wacana 
sains-agama yang merupakan produk kemanusiaan?
 Menarik apa yang diungkapkan oleh Steve Fuller bahwa ma-
nusia telah menjadi spesies yang terancam punah (endangered 
species) dalam sains dan agama.26 Menurut pakar epistemologi sosial 
ini, sains modern, pada hakekatnya, lebih mengancam eksistensi 
manusia daripada eksistensi Tuhan. Panji pencerahan yang awalnya 
disenandungkan bersama kebangkitan sains modern di Eropa 
untuk mengusung pembebasan manusia telah dialihkan menjadi 
insubordinasi oleh kaum ortodoks ilmiah yang telah membangun 
sains layaknya seperti gereja-dunia (state church) dunia modern 
dengan dukungan institusi negara, kaum kapitalis dan retorika 
massa (media massa). 

Kebermaknaan hidup sebagai manusia telah dipinggirkan 
oleh demarkasi yang tajam-eksklusif antara wilayah “tujuan” yang 
menjadi urusan agama dan wilayah “cara” yang menjadi urusan 
sains. Jika kapitalisme meluluhkan konsep humanitas menjadi etika 
individual, maka saintisme menjatuhkan manusia menjadi satu 
spesies yang tak lagi menghormati makna kehidupan. Sementara 
itu, kaum evangelis yang mewakili semacam sains kreasionisme 
yang dimotivasi oleh semangat religius pun lebih merupakan reaksi 
tak berarah terhadap kemapanan perselingkuhan saintisme dengan 
hedonisme yang merajalela.  Singkatnya, Fuller menandaskan bahwa 
kedua kelompok ortodoks, yaitu kaum ortodoks ilmiah dan kaum 
ortodoks religius sama-sama mengancam humanitas sains.  

26 Steve Fuller mempresentasikan makalahnya dengan judul “Humanity 
as Endangered Species in Science and Religion” pada Konperensi Internasional 
yang bertema “Sains dan Agama dalam Dunia Post-Kolonial” pada 2-5 Januari 
2003 di Yogyakarta. 
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Jika kita hendak membaca pernyataan Fuller yang lantang itu 
dalam skema tipologi Barbour tentang hubungan sains dan agama, 
maka kita temukan bahwa kepenganutan akan  pandangan Konfl ik, 
yaitu saintisme dan literalisme religius, berimplikasi serius kepada 
penggerusan karakter dan nilai kemanusiaan kita. Hubungan ini 
merupakan sebuah interaksi sehingga kita bisa juga pahami bahwa 
dikarenakan mereka (kedua kelompok ortodoks tersebut) lengah dan 
kurang peduli terhadap nilai dan makna kemanusiaan, maka lahirlah 
gagasan-gagasan dan pandangan-pandangan yang meminggirkan 
manusia sebagai penonton dan pemuja apa yang mereka ciptakan 
sendiri. Manusia telah mengalami reifi kasi (pembendaan, pengobjekan) 
dan alienasi (keterasingan diri). Bukankah saintisme telah membunuh 
kemuliaan manusia atas nama objektivisme sains? Bukankah literalisme 
telah membunuh kreativitas manusia atas nama Tuhan? 

Mari kita simak ungkapan seorang penganut saintisme Steven 
Weinberg, “Semakin alam semesta tampak dapat dipahami, semakin 
ia tampak tak bermakna.” Menurutnya, kegiatan ilmiah adalah 
satu-satunya sumber pelipur lara di dunia yang tak bermakna ini.  
Sementara itu Richard Dawkins, seorang pembela gigih saintisme 
dengan lirih berkata, 

Dalam alam semesta yang buta terhadap gaya fi sika dan repli-
kasi genetis, sebagian orang sengsara, dan sebagian yang lain 
bahagia. Anda tidak sulit menemukan irama atau nalar atas 
fakta ini. Tidak ada keadilan. Alam semesta yang kita amati 
benar-benar mempunyai sifat-sifat yang mencerminkan tanpa 
desain, tanpa tujuan, tanpa kejahatan, dan tanpa kebaikan. 
Tidak ada watak yang lain kecuali tak peduli, buta dan tak 
berperasaan.... DNA tidak peduli. Begitulah DNA. Dan kita 
menari mengikuti musiknya.27

 
Nah, atas dasar refl eksi kemanusian di muka sejenak, kini 

sa at  nyalah kita mengajukan sebuah strategi bagaimana wacana hu-

27 Barbour, Juru Bicara Tuhan, h. 192-193.
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bungan sains dan agama diletakkan dalam perspektif kemanusia an. 
Maksudnya adalah mengangkat wacana ini menjadi sebuah strategi 
kebudayaan yang mengusung panji-panji peradaban kemanusiaan 
kita. Ada sebuah ungkapan yang menarik dari Claude Levi-Strauss 
yang mengingatkan bahwa hanya dalam kebermaknaan manusialah 
alam semesta ini memiliki makna. Ia berkata, “Alam hanya bermakna 
dalam hubungannya dengan manusia. Namun manusia itu sendiri 
kini telah kehilangan makna.”28 

Kita juga mencermati bahwa perkembangan wacana hubungan 
sains dan agama tidaklah turun dari langit atau datang tiba-tiba 
secara kebetulan. Wacana ini muncul dari persoalan kehidupan 
nyata yang kita geluti. Wacana relasi sains dan agama ini lahir dari, 
di antaranya, menguaknya kesadaran temporalitas-historis dan 
refl eksi humanis yang disuarakan oleh sejumlah cendekiawan yang 
membangunkan kita dari keterlenaan dalam melintasi perjalanan 
yang kian mengasingkan kita dari makna eksistensi menjadi 
manusia.  

Pertama-tama ada Karl Popper yang menegur keras klaim 
positivisme yang mengimani logika induksi bahwa induksi tidaklah 
dapat dipertanggungjawabkan secara nalar semata-mata berdasarkan 
pengalaman empiris, sebanyak apapun pengalaman itu. Lalu, 
muncul Th omas Kuhn yang melakukan hijrah intelektual dari 
seorang fi sikawan menjadi sejarawan sains dan mengajukan sebuah 
petisi yang penting kepada para ilmuwan bahwa “Anda tidaklah 
melukis realitas dengan tangan dan kaki, namun dengan akal, 
komitmen dan sistem nilai yang mengarahkan Anda”; itulah yang 
ia sebut sebagai paradigma.  

Sejak Kuhn tahun 1960-an bersuara tampillah sejumlah fi lsuf 
ilmu yang satu persatu membongkar rukun-rukun iman saintis-
me: objektivisme, bebas nilai, dualisme, empirisme; mereka, di 

28 Dikutip oleh Bruno Guiderdoni dalam makalahnya “How Did Th e 
Universe Begin?” yang dipresentasikan dalam Konperensi Internasional yang 
bertema “Sains dan Agama dalam Dunia Post-Kolonial” pada 2-5 Januari 2003 
di Yogyakarta.
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antaranya, adalah Gaston Bachelard, Paul Feyerabend, Stephen 
Toulmin, Michel Polanyi, Imre Lakatos atau A.F. Chalmers. Ke-
cuali itu, sejumlah fi lsuf yang menawarkan fenomenologi dan 
eksistensialisme juga tidak kalah sengitnya memprotes kedigdayaan 
sains modern (baca: saintisme) yang telah mengubur keunikan dan 
keotentikan manusia.

Meski, tentu saja, tidak perlu semua gagasan fi lsuf ilmu kontem-
porer di muka kita terima, misalnya gagasan relativisme radikal, 
namun terdapat satu benang merah yang dapat kita tangkap bahwa 
mereka telah menyatakan kegerahan terhadap praktik-praktik 
sains — dan juga sementara agama —  yang telah meminggirkan 
peranan manusia sebagai subjek dalam arena kedua wacana tersebut. 
Sementara itu, evolusi kemajuan sains itu sendiri telah melahirkan 
pertanyaan-pertanyaan fundamental, yang kecuali menuntut ja-
waban dan penjelasan yang tidak mampu lagi disediakan oleh sains 
itu sendiri, juga mengajak kita untuk memasuki gelanggang realitas 
sebagai pemain, subjek yang bermakna. Heisenberg dengan indah 
menulis, “Teori kuantum mengingatkan kita kepada kebijaksanaan 
kuno bahwa ketika mencari keharmonisan dalam kehidupan, sese-
orang hendaklah jangan melupakan bahwa dalam drama eksistensi, 
kita sendiri adalah pemain dan penonton sekaligus.”29

Dari uraian singkat di muka kita temukan bahwa tumbuhnya 
wacana hubungan sains dan agama terkait dengan dua faktor utama: 
(1) perkembangan internal, dan (2) perkembangan eskternal dari 
kedua dunia itu sendiri (sains dan agama). Perkembangan internal 
sains seusai Perang Dunia I telah melahirkan kesadaran baru pada 
kaum ilmuwan bahwa saintisme (positivisme) tidak dapat lagi 
di pertahankan. Teori relativitas dan teori kuantum, misalnya, di-
pahami sebagai temuan ilmiah yang menggugurkan pandangan 
mekanistik-deterministik serta pada saat yang sama menumbuhkan 
kesadaran diri sebagai subjek yang ikut mengkonstruksi pemahaman 
terhadap alam (sebagaimana yang dinyatakan oleh Heisenberg 
di muka). Perkembangan internal agama juga ikut memberikan 

29 Heisenberg, Physics and Philosophy, h. 58. 
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dorongan umat beragama kontemporer untuk lebih apresiatif dan 
terbuka kepada dunia ilmiah dan rasionalitas sebagai bagian yang tak 
terpisahkan dari pemahaman keagamaan, menyusul tuntutan agar 
agama berperanan transformatif dan pencerahan pada peradaban 
manusia.  

Sementara itu, perkembangan eksternal yang dimaksud adalah 
peperangan yang menelan korban jutaan manusia pada Perang Dunia 
I dan Perang Dunia II yang diyakini, di antaranya, sebagai akibat 
dari kemajuan sains dan tekonologi yang asing dengan tanggung 
jawab kemanusiaan, dan juga perkembangan pemikiran fi losofi s 
yang hendak mengangkat keunikan dan keotentikan eksistensi 
manusia seperti munculnya aliran fenomenologi, eksistensialisme 
dan hermeneutika. Kedua bentuk perkembangan ini (internal dan 
eksternal) bergerak konvergen menuju lahirnya kesadaran akan 
perlunya “menghidupkan kembali manusia selaku subjek” dalam 
sains dan agama. Nah, dalam kontek inilah wacana relasi sains dan 
agama memperoleh makna yang amat luas menjadi bahan kajian. 

Oleh karena itu, isu-isu kontemporer seperti kloning, proyek 
pemetaan gen manusia (HGP), big bang, theory of everything (TOE), 
prinsip antropik, evolusi, kompleksitas, chaos, swa-pengaturan diri, 
holisme kuantum agaknya akan lebih produktif, efektif dan terarah 
jika digunakan perspektif fi losofi s, moral, kemanusiaan. Barbour 
sendiri kerap merekomendasikan fi lsafat proses Whitehead untuk 
menjadi medan semantik yang dapat membangun hubungan sains 
dan agama yang lebih konstruktif-kreatif. Inilah yang menjadi salah 
satu agenda apa yang kita maksudkan sebagai upaya menempatkan 
wacana sains dan agama dalam spektrum kebudayaan.

Secara tak semena-mena, empat tipologi Barbour — dengan 
segenap kekurangannya — yang telah dipaparkan sekilas di bagian 
muka dapat kita tafsirkan dalam perspektif kemanusiaan. Kita 
bisa membaca empat tipologi itu sebagai empat modus kesadaran 
kemanusiaan. Maksudnya adalah bahwa keragaman tipologi 
hubungan sains dan agama itu dapat kita tafsirkan sebagai hal yang 
terkait dengan keragaman tingkat kesadaran kita sebagai subjek, 
sebagai manusia yang aktif membangun pandangan-dunia. Tesis 
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pokok saya di sini adalah bahwa kualitas hubungan sains dan agama 
yang konstruktif berkorelasi positif dengan intensitas kesadaran 
manusia selaku subjek.

Saya pikir, tidaklah kebetulan bahwa ternyata tipologi Konfl ik 
terkait erat dengan rendahnya kesadaran kemanusiaan sebagai 
subjek, baik pada para penganut saintisme maupun para pendukung 
literalisme. Kedua kelompok pemicu konfl ik antara sains dan 
agama yang tak kreatif-konstruktif ini sama-sama menganut paham 
objektivisme, realisme-naif. Mereka seakan-akan tidak menyadari 
keaktifan dan keterlibatan mereka dalam membangun konstruksi 
pandangan-dunia mereka sendiri; mereka menganggap diri mereka 
hanyalah cermin pasif yang memantulkan realitas yang terhampar 
di hadapannya. Jika para penganut saintisme menyerahkan daulat 
ke manusiaannya kepada apa yang mereka anggap sebagai “realitas 
alamiah” (naturalisme), maka para pendukung literalisme mengga-
daikan daulat kekhalifahannya kepada apa yang mereka pandang 
sebagai “teks-teks suci” atau “kehendak Tuhan.”
 Tipologi Independensi juga berhubungan erat dengan modus 
pandangan kemanusiaan, yaitu pandangan yang berwatak prag-
matis. Bagi mereka, pemilahan yang tajam dan eksklusif antara 
sains dan agama telah cukup mengamankan atau melegitimasi 
mereka untuk menjalani hidup tanpa perlu pertanggungjawaban 
pilihan pandangan dunia. Mereka berpandangan bahwa adalah tidak 
perlu mencari modus pengetahuan yang menggambarkan realitas; 
cukuplah pengetahuan itu, baik sains maupun agama, bermanfaat 
praktis dalam kehidupan sehari-hari. “Hiduplah dengan tarikan 
napas, bukan dengan refl eksi pikiran yang memusingkan itu,” 
demikian semboyan kaum pragmatis-instrumentalistik.
 Tipologi Dialog mencerminkan hadirnya kesadaran manusia 
sebagai subjek yang menentukan. Dalam pandangan Dialog ini, 
sebagaimana yang telah dipaparkan di bagian muka (lihat Tabel 
1), peranan pengamat sebagai subjek telah diakui ikut memberi 
sumbangan dalam mengkonstruksi pemahamannya terhadap realitas. 
Kesadaran seperti ini, tentu saja, mendorong kita untuk selalu waspada, 
kritis, dan terbuka untuk berdialog dengan pihak manapun.
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 Tipologi Integrasi, tentu saja, lebih menyadari lagi peranan 
penting manusia sebagai subjek yang mengkonstitusi pandangan-
dunia dan pemahaman-pemahaman terhadap Tuhan, alam, dan 
diri mereka sendiri. Karena berwatak holistik, maka kesadaran 
subjek tipologi Integrasi ini, kecuali ke dalam, juga terarah ke luar, 
artinya dunia eksternal di luar dirinya pun akan diperlakukan 
sebagai subjek. Tuhan akan dipersepsi sebagai Wujud  Kreatif Yang 
Mencintai, sesama manusia adalah “engkau,” dan alam pun akan 
dipandang sebagai maujud yang hidup dan berperasaan.  

Semua maujud di alam semesta ini adalah hidup, kreatif, 
ber proses, dan bergerak menuju aktualisasi dan penyempurnaan. 
“Dunia aktual adalah suatu proses yang tiada henti mencipta satuan-
satuan aktual yang merupakan rentetan peristiwa,” kata Whitehead.30  
Itulah sebuah rumusan Whitehead ketika menguraikan prinsip-
prinsip satuan aktual (actual entities, actual occasions), proses organis, 
kreativitas dan pansubjektivitas. Demikian pula, dikarenakan 
tipologi Integrasi ini telah memasuki domain ontologis (lihat Tabel 
2), maka pengetahuan dan pemahamannya bercorak eksistensial 
dan transformatif.

Berikut adalah tabel yang memetakan secara ringkas hubungan 
empat tipologi Barbour dengan tingkat kesadaran partisipatif 
subjek.

Tabel 3.
Interaksi Tipologi Barbour dengan Tingkat Partisipatif Subjek

Tipologi Asumsi Epistemologis Tingkat Partisipatif Subjek

Konfl ik Realisme-naif, objektivisme Pasif, reifi kasi

Independensi Instrumentalis, pragmatis Pasif, netral

Dialog Realisme-kritis, konstruktif-realis Aktif

Integrasi Realisme-kritis, holistik-organis Aktif dan mengaktifkan

30 A.N. Whitehead, Process and Reality, diedit oleh Ray Griffi  n and Donald 
W. Sherburne (New York: Th e Free Press, 1978), h. 22.
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Terlihat dengan gamblang bahwa tipologi yang semakin mengarah 
kepada Integrasi semakin menunjukkan tingginya intensitas 
ke sadaran manusia (ilmuwan atau agamawan) sebagai subjek; 
sebaliknya tipologi yang semakin mengarah kepada Konfl ik semakin 
menunjukkan rendahnya kesadaran partisipatif sebagai subjek. 
Hal ini mengindikasikan bahwa membangun hubungan sains dan 
agama yang lebih konstruktif dapat dilakukan, di antaranya, dengan 
membuka pintu terhadap kajian-kajian sosial dan humaniora. 

 Nah, atas dasar itulah, jika kita hendak membangun hubung-
an sains dan agama ke arah yang lebih konstruktif melalui berkem-
bangnya pandangan Integrasi atau Dialog (persepktif metafi sika dan 
epistemologi), maka tentu sungguh beralasan bila kita memasukkan 
wacana relasi sains dan agama ini ke dalam strategi kebudayaan, 
proyek emansipasi manusia, dan agenda transformasi sosial.31

Penutup

 Uraian di muka telah memaparkan secara deskriptif pemetaan 
wacana hubungan sains dan agama seraya secara kreatif mencoba 
mengaitkannya dengan analisis humanistik. Saya berharap dengan 
membawa wacana sains-agama ini ke dalam perspektif kebudayaan 
dan humaniora, seraya menunggu tanggapan dan kritik, akan lebih 
memperkokoh dan memperkaya makna perbincangan kita tentang 
dua ranah peradaban manusia itu: sains dan agama. Semoga! 

31 Peranan wacana ilmiah dalam emansipasi manusia didedah oleh Roy 
Bhaskar dalam karyanya Scientifi c Realism and Human Participation (London 
& New York: Verso, 1987).
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MENCARI TITIK-TEMU
AGAMA DAN SAINS
Sebuah Perspektif Islam1

Kautsar Azhari Noer

Mukadimah

 Pada penghujung tahun 1970-an, seorang teman menceritakan 
kepada saya bahwa di sebuah lapangan sepak bola dekat sebuah 
perguruan tinggi agama negeri terkemuka di Indonesia akan 
diadakan salat minta hujan (shalāt al-istisqā’) oleh kaum Muslim 
yang tinggal di sekitarnya. Seorang mahasiswa yang akan ikut 
melakukan salat itu mengajak seorang dosen bergelar Doktor untuk 
Studi-studi Keislaman yang diperolehnya dari sebuah pergurungan 
tinggi terkemuka di Barat. Dosen itu mengatakan, “Untuk apa 
salat minta hujan dilakukan? Sekarang kan masih musim kemarau? 
Biasanya hujan tidak turun pada musim kemarau. Bila musim ke-
marau telah berakhir, musim hujan akan datang, hujan akan turun. 
Tanpa salat minta hujan pun, hujan pasti turun. Karena itu, salat 
minta hujan tidak diperlukan sekarang. Jangan minta sesuatu yang 
menyalahi hukum alam! Tidak turunya hujan pada musim kemarau 

1 Makalah disampaikan pada Stadium General dengan tema “Pergumulan 
Agama dengan Sains di Dunia Kristen dan Islam,” yang diselenggrakan oleh 
Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta pada Selasa, 24 Maret 2015, di Ruang Teater Fakultas Ushuluddin UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.
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adalah hukum alam. Turunnya hujan pada musim hujan adalah 
hukum alam.” 

Mahasiswa yang mengajak dosen melakukan salat minta hujan 
itu termenung karena ia tidak menyangka sang dosen bersikap 
seperti itu. Ia menganggap dosen itu tidak percaya pada — atau, 
paling tidak, meragukan — kemanjuran salat minta hujan, yang 
sekaligus juga tidak percaya pada kekuasaan Tuhan.

Ada kisah lain, yaitu sebuah kisah yang diceritakan oleh se-
orang Syekh Sufi . Syekh itu menuturkan kisah tersebut sebagai 
berikut: Seorang pria kaya dan berpengaruh mengundang banyak 
tamu terhormat untuk jamuan makan malam. Di antara para 
tamu yang hadir itu adalah seorang Syekh Sufi  yang terkenal de-
ngan kemampuannya untuk menyembuhkan orang sakit, dan 
Menteri Kesehatan, seorang dokter yang memperoleh pendidikan 
di Perancis. Setelah makan malam, putri tuan rumah tiba-tiba 
merasa pusing dan harus dibaringkan di atas tempat tidur. Tuan 
rumah meminta Syekh yang hadir itu bedoa untuk kesembuhan 
putrinya yang sakit itu. Sang Syekh menghampiri sang gadis dan 
mengucapkan beberapa doa untuk kesembuhannya. 

Menyaksikan sang Syekh berdoa untuk kesembuhan putri 
tuan rumah itu, sang Menteri Kesehatan, yang juga adalah seorang 
dokter, mulai menggerutu dengan mengatakan bahwa doa untuk 
menyembuhkan orang sakit adalah takhyul yang harus disingkirkan. 
“Sekarang ini,” kata dokter itu, “kita memiliki suntikan vitamin, ilmu 
kedokteran modern, dan cara ilmiah lain untuk menyembuhkan 
orang. Doa untuk kesembuhan ini adalah sejenis omong kosong, 
ketinggalan zaman yang menghambat kemajuan.” 

Sang Syekh menoleh pada sang Menteri dan berkata, “Saya 
tidak mengetahui bahwa mereka memakaikan pakain seragam 
menteri pada keledai pada masa sekarang in! Bagaimana mungkin 
seorang pria tolol dan dungu seperti ini menjadi seorang dokter, 
terlebih lagi seorang Menteri Kesehatan?” Mendengar sindiran sang 
Syekh, sang Menteri geram. Wajahnya berubah menjadi merah 
padam dan ia begitu marah sehingga ia tidak dapat berkata-kata.
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Dengan suara yang lembut dan sopan, sang segera berkata, 
“Tuan Menteri, maafkan saya. Saya mengucapkan kata-kata yang 
menghina itu hanya untuk menjelaskan sesuatu. Lihatlah bagaimana 
wajah Anda menjadi merah, pembuluh darah Anda membesar, 
jantung Anda berdebar-debar, dan laju adrenalin Anda meningkat. 
Semua itu disebabkan oleh beberapa kata. Jika ucapan duniawi dapat 
menyebabkan perubahan fi sis semacam itu, maka mungkin saja 
kata-kata suci dari kitab suci Tuhan dapat membantu menghasilkan 
kesembuhan fi sis.” 

Kisah lain adalah tentang terkabulnya doa Nabi Ibrahim 
untuk memperoleh seorang dari istrinya ketika istrinya itu telah 
sangat tua. Doa Nabi Ibrahim untuk memperoleh anak dari Sarah, 
istrinya, baru dikabulkan ketika ia berusia 100 tahun dan ketika 
Sarah berusia 90 tahun. Tidak diketahui usia Nabi Ibrahim ketika 
ia menikah dengan Sarah. Apabila Ibrahim menikah dengan Sarah 
ketika ia berumur 30 tahun (dan istrinya itu berumur 20 tahun), 
misalnya, itu berarti bahwa doa Nabi Ibrahim baru dikabulkan oleh 
Tuhan setelah 70 tahun. Atau apabila Ibrahim menikah dengan 
Sarah ketika ia berumur 40 tahun (dan istrinya itu berumur 30 
tahun), itu berarti bahwa doa Nabi Ibrahim baru dikabulkan oleh 
Tuhan setelah 60 tahun. Anak Ibrahim yang lahir dari ibunya Sarah 
bernama Ishaq. Yang pasti adalah bahwa Sarah melahirkan ketika 
ia berusia sangat tua, yang menurut ukuran biasa tidak mungkin 
lagi hamil dan melahirkan seorang anak.

Tiga kisah ini sengaja ditampilkan pada awal tulisan ini 
untuk memberikan contoh kisah yang terkait dengan doa,2 yang 
diyakini oleh orang-orang Muslim sebagai roh agama. Allah 
sendiri memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk berdoa. Allah 
berfi rman, “Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan 
kerahasiaan hatimu. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang 
yang melampui batas (Q 7: 55). Dia juga berfi rman, “Berdoalah 
kepada-Ku, niscaya Aku akan memperkenankan bagimu. Sungguh, 

2 Salat minta hujan (shalāt al-istisqā’) adalah salat yang pada intinya mengan-
dung doa untuk minta hujan.
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orang-orang yang sombong enggan menyembah-Ku akan masuk 
ke dalam neraka Jahanam sebagai orang-orang yang hina dina” (Q 
40: 60). Orang-orang Muslim juga meyakini bahwa Allah adalah 
mahakuasa atas segala sesuatu. Mereka mempercayai bahwa Dia 
adalah juga pencita langit dan bumi; Dia adalah Khalik dan alam 
adalah makhluk-Nya. Penolakan terhadap doa dan kemahakuasaan 
Allah berarti penolakan terhadap agama. Tiga kisah ini juga terkait 
dengan hukum alam sebagai ciptaan Allah, yang diyakini oleh 
orang-orang Muslim. Hukum alam dalam tiga kisah ini adalah 
hukum alam yang memungkinkan turunnya hujan, kesembuhan 
dari penyakit, dan lahirnya seorang anak manusia. 

Doa adalah wilayah agama, sedangkan hukum alam adalah 
wila yah sains. Tidak ada agama tanpa doa, dan tidak ada sains 
tanpa hukum alam. Sekarang kita sebagai orang yang beragama 
hidup di era kemajuan sains dan teknologi. Bagaimana menjelaskan 
hubungan antara doa dan kemahakuasaan Tuhan yang kita yakini, 
pada satu pihak, dan hukum alam yang diketahui melalui sains atau 
penemuan saintifi k, pada pihak lain? Apabila kita meyakini bahwa 
alam dan hukumnya adalah ciptaan Tuhan, apakah mungkin ada 
peristiwa-peristiwa alamiah yang bertentangan dengan hukum alam 
itu? Apabila jawabannya ya, jawaban ini menabrak asumsi saintifi k 
bahwa segala sesuatu terjadi menurut hukum alam itu, atau segala 
sesuatu terjadi menurut hukum sebab-akibat. Padahal, sains atau 
teori saintifi k dimungkinkan bila hukum alam tetap alias tidak 
pernah berubah. Sesuai dengan judul makalah ini, seperti terlihat di 
atas, kita dapat pula mengajukan pertanyaan: bagaimana hubungan 
antara agama dan sains dalam perspektif Islam? Tulisan ini mencoba 
menjawah masalah ini secara garis besar. 

Klarifikasi dan Titik Berangkat

Ketika kita membicarakan hubungan antara agama dan sains, 
maka kita harus mengklarifi kasi agama yang dimaksud dan sains 
yang dimaksud. Dalam tulisan ini yang dimaksud agama adalah 
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Islam sebagai sebuah sistem keagamaan, yang harus dibedakan 
dengan agama sebagai sikap, perilaku, perbuatan, atau nilai. Islam 
di sini adalah Islam sebagai yang saya persepsi, saya tangkap, saya 
pahami, saya tafsirkan, sesuai dengan kemampuan saya yang 
terbatas. Islam yang saya pahami dalam arti ini mewajibkan para 
penganutnya beriman pada apa-apa yang gaib seperti Tuhan dan 
kehidupan sesudah mati.
 Sains yang dimaksud di sini adalah sains kealaman (natural 
science), bukan sains sosial dan humaniora. Sains kealaman memba-
tasi wilayah kajiannya pada wilayah fi sis. Ia tidak mengkaji wilayah 
nonfi sis alias metafi sis. Kosmologi, misalnya, adalah sains kealaman. 
Kosmologi, kata Huston Smith, penulis Th e World’s Religions, adalah 
kajian tentang alam fi sis dan ia adalah wilayah sains.3 Jadi wilayah 
yang dikaji oleh sains berbeda dengan wilayah yang wajib diimani 
dalam agama. 
 Klarifi kasi arti agama dan arti sains, tegasnya arti Islam dan arti 
sains kealaman, seperti saya jelaskan ini menjadi “titik berangkat” 
dalam melihat, mempersepsi, dan menkonstruksi hubungan 
antara dua bidang ini. Sebagai ”titik berangkat” saya menyadari 
sepenuhnhya bahwa dalam membicarakan hubungan antara agama 
dan sains, saya adalah seorang Muslim yang meyakini bahwa 
al-Qur’an adalah sumber terpenting pengetahuan keagamaan. 
Sebagai seorang Muslim saya meyakini bahwa al-Qur’an adalah 
kalam (perkataan) Allah yang diturunkan ke dalam kalbu Nabi 
Muhammad saw melalui malaikat Jibril untuk menjadi bukti 
bagi Muhammad bahwa beliau adalah rasul (utusan) Allah. Saya 
meyakini bahwa al-Qur’an adalah petunjuk dan rahmat bagi 
manusia. 
 Sebagai seorang Muslim saya perlu membuat sebuat postulat 
sebagai berikut:

3 Huston Smith, Why Religion Matters: Th e Fate of the Human Spirit in an  Age 
of Disbelief (New York, NY: HarperSanFrancisco, 2001), h. 12. Teks Inggrisnya 
adalah “Cosmology is the study of physical universe — or the world of nature as 
science conceives it — and is the domain of science.”
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1. Kebenaran yang datang dari Allah adalah mutlak, sedang-
kan kebenaran yang datang dari (atau yg diklaim oleh) 
ma nusia adalah nisbi, dan karena itu, terbuka untuk diper-
tanyakan, diuji dan dikritik.

2. Al-Qur’an sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada 
Nabi Muhammad mustahil mengandung kekeliruan, 
se dangkan tafsir al-Qur’an sebagai produk pemikiran ma-
nusia tidak mustahil mengandung kekeliruan.

3. Al-Qur’an sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada 
Nabi Muhammad mustahil berubah, tetapi tafsir al-Qur’an 
bisa berubah dan telah berubah sesuai dengan konteks yang 
melingkupi penafsirnya.

4. Munculnya banyak tafsir yangg berbeda oleh banyak ulama 
dari berbagai aliran atau mazhab adalah hukum alam, dan 
karena itu, mustahil membuat tafsir tunggal al-Qur’an 
sebagai satu-satunya tafsir yang disepakati oleh semua 
orang Muslim.

Postulat ini perlu saya kemukan untuk menegaskan bahwa al-
Qur’an sebagai kalam Allah tidak mungkin mengandung kesalahan. 
Adapun pembacaan, pemahaman, atau tafsir manusia terhadapnya 
bisa keliru. Hal yang sama juga berlaku berlaku bagi alam semesta: 
pembacaan, pemahaman, atau tafsir manusia terhadapnya bisa 
keliru. Alam semesta bisa dilihat sebagai kitab, yang di sini disebut 
“kitab kosmik.” Jadi ada dua kitab: al-Qur’an dan alam semesta. 
Yang pertama disebut “kitab tertulis,” dan yang kedua disebut “kitab 
kosmik.” Jika kita mau menyebut masing-masing dari kedua kitab 
ini seperti dikatakan oleh Seyyed Hossein Nasr, seorang pemikir 
Sufi  terkemuka asal Iran, yang pertama disebut “Qur’an tertulis atau 
tersusun” (al-Qur’ān al-tadwīnī), dan yang kedua disebut “Qur’an 
kosmik” (al-Qur’ān al-takwīnī).4 Pada wajah setiap makhluk, 
menurut Nasr, orang-orang bijak di kalangan kaum Muslim mampu 

4 Seyyed Hossein Nasr, Knowledge and the Sacred, Th e Giff ord Lectures, 1981 
(New York, NY: Th e Crossroad Publishing Company, 1981), h. 192.
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menemukan huruf-huruf dan kata-kata dari halaman-halaman 
al-Qur’an kosmik.5 Mereka membaca kitab kosmik, surat-surat 
dan ayat-ayatnya, dan memandang fenomena alam sebagai “tanda-
tanda” Sang Pengarang kitab kosmik.6

Saya meyakini tidak mungkin ada konfl ik antara kitab tertulis 
dan kitab kosmik, atau, menurut Islam, antara al-Qur’an dan alam 
semesta, karena kedua kitab ini adalah teofani dari Tuhan Yang 
satu, atau berasal dari sumber yang sama. Maka kemungkinan yang 
bisa terjadi adalah konfi k antara tafsir kitab tertulis dan tafsir kitab 
kosmik. Dan kemungkinan itu telah terjadi pada sebagian tafsir 
al-Qur’an yang tidak sejalan dengan beberapa teori saintifi k seperti 
teori evolusi Darwin dan teori heliosentris. Para agamawan harus 
memilki keberanian untuk mengoreksi dan memodifi kasi tafsir 
mereka tentang kitab tertulis sebagaimana para ilmuwan memiliki 
keberanian untuk mengoreksi dan memodifi kasi teori saintifi k bila 
ditemukan bukti-bukti baru yang meruntuhkan teori yang telah 
lama dipegang.

Saya setuju dengan kritik Ioanes Rakhmat, seorang pemikir 
liberal Kristen Indonesia, terhadap apa yang disebutnya “cocokologi,” 
yaitu sebuah upaya mengutak-atik teks-teks kitab suci supaya cocok 
dengan sains. Pemikir kritis ini mengatakan,

Bagaimanapun juga, kita semua bisa memaklumi Paus Fransiskus, 
sebab gereja (dan komunitas keagamaan) apapun tidak ingin 
teks-teks kitab suci mereka tidak terpakai lagi. Bagaimanapun 
juga, para teolog akan selalu mengutak-ngutik teks-teks kitab suci 
supaya bisa klop dan cocok dengan sains. Dengan kata lain, gereja 
dan komunitas keagamaan apapun akan selalu menerapkan apa 
yang saya namakan cocok-o-logi supaya teks-teks kitab suci tetap 
bisa dipakai dan dogma-dogma bisa tetap dipegang, sementara 

5 Seyyed Hossein Nasr, “Islam dan Krisis Lingkungan,” diterjemahkan 
oleh Abas Al-Jauhari dan Ihsan Ali-Fauzi, dalam Islamika, No. 3 (Januari-Maret 
1994), h. 6.

6 Nasr, “Islam dan Krisis Lingkungan,” h. 6. 
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sains terus berkembang dan menyingkap makin banyak misteri 
alam.7

Apa yang dikatakan oleh Ioanes Rakhmat adalah benar sejauh 
kecocokan-kecocokan itu dicari-cari dengan memaksakan tafsir 
teks-teks Alkitab (Bibel) yang sebenarmnya tidak cocok dengan 
teori-teori saintifi k. Akibatnya, wibawa kitab suci jatuh karena 
tunduk kepada sains, atau lebih tepatnya, tunduk kepada tafsiran 
janggal akan Alkitab supaya cocok dengan teori-teori saintifi k. 

Kita tidak boleh melupakan bahwa otoritas Alkitab diperselisih-
kan dalam Kristen. Ada pandangan orakuler bahwa Alkitab adalah 
fi rman Tuhan yang langsung disampaikan kepada para penulisnya 
melalaui pendiktean oleh Roh Kudus, sehinga sampai kepada 
kita dengan otoritas mutlak. Ada pula pandangan inerasi bahwa 
Alkitab tidak pernah salah dalam semua hal yang dibicarakannya: 
iman, moral, ilmu dan sejarah. Ada pula pandangan infallibilis 
bahwa Alkitab memiliki otoritas dalam hal pengetahuan tentang 
keselamatan, iman, kehidupan, teologi dan moral, sedang sains 
adalah wilayah otoritas para saintis.8 Ada pula pandangan konseptual 
bahwa Alkitab bukan wahyu tetapi kesaksian terhadap wahyu. 
Ada pandangan historis bahwa Alkitab adalah cerita dan catatan 
tentang tindakan-tindakan Tuhan dan tafsirnya; ia dipandang 
sebagai otoritas utama, bukan satu-satunya. Dalam pandangan 
ini, yang dimaksud wahyu bukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, 
tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan.9 Ada pandangan kombinasi 
tradisional bahwa dalam praktik, tradisi lebih utama daripada 

7 Ioanes Rakhmat, “Bagaimana Seharusnya Memperlakukan Agama-agama 
di Era Sains Modern?” makalah disampaikan pada Kajian Titik-Temu (KTT) 
dengan tema “Agama dan Ilmu Pengetahuan: Upaya Mencari Titik-Temu antara 
Agama dan Sains Modern,” yang diselenggarakan oleh Nurcholish Madjid Society 
(NCMS) pada Kamis, 26 Februari 2015 di Omah Btari Sri, Jl. Ampera Raya 
No. 11, Kemang, Jakarta Selatan, h. 7.

8 Pdt. Natan Setiabudi, “Tipologi Otoritas Alkitab,” dalam Penuntun, 
Buletin Gereja dan Teologi,1/ 2 (Januari-Maret 1995), h. 159-160.    

9 Setiabudi, “Tipologi Otoritas Alkitab,” h. 161-162. 
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Alkitab. Ada pandangan kombinasi kanonik bahwa gereja lebih 
berperanan daripada Alkitab sehingga otoritas gereja lebih tinggi 
daripada Alkitab.10

Otoritas al-Qur’an tidak dapat disamakan dengan otoritas 
Alkitab karena al-Qur’an disepakati oleh semua kaum Muslim 
sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, 
yang membuat kitab suci ini mereka akui mustahil mengandung 
kekeliruan. Al-Qur’an memiliki otoritas tertinggi dibandingkan 
dengan al-Sunah dan pendapat para ulama. Sedangkan otoritas 
Alkitab tidak disepakati oleh semua kalangan Kristen. Pandangan-
pandangan yang berbeda tentang otoritas Alkitab berkembang dalam 
Kristen seperti dijelaskan di atas. Dalam membicarakan hubungan 
agama dan sains, pandangan Ioanes Rakhmat mirip dengan 
pandangan infallibilis bahwa Alkitab memiliki otoritas dalam hal 
pengetahuan tentang keselamatan, iman, kehidupan, teologi dan 
moral, sedang sains adalah wilayah otoritas para saintis.  

Sisi Epistemologis

Pada kesempatan ini saya mencoba melihat kesejajaran antara 
agama dan sains pada sisi epistemologis. Sejauh yang saya ketahui, 
kesejajaran itu ditemukan antara agama mistikal dan sains modern, 
atau antara mistisisme dan fisika modern. Perkenankan saya 
meminjam analisis Fritjof Capra, seorang fi sikawan, yang berusaha 
mencari kesejajaran-kesejajaran antara agama-agama Timur dan 
fi sika modern. Karyanya Th e Tao of Physics sering dijadikan rujukan 
dan sekaligus contoh yang sangat bagus oleh para sarjana dan 
pemikir untuk menunjukkan kesejajaran-kesejajaran antara sains 
dan mistikalisme Timur.11 Karya ini memperlihatkan kesejajaran-

10 Setiabudi, “Tipologi Otoritas Alkitab,” h. 166-167.
11 William Johnston, Mystical Th eology: Th e Science of Love (London: Harper 

Collins Religious, 1995); Jusuf Sutanto, Bhinneka Tunggal Ika dalam Cahaya 
Falsafah Ying-Yang,” dalam Daoed Joesoef dan Jusuf Sutanto, Dua Renungan 
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kesejajaran antara fi sika modern dan mistikalisme Timur yang 
diwakili oleh Hinduisme, Buddhisme, dan Taoisme. Karya ini 
dapat mendorong dan membantu pemikir-pemikir Muslim untuk 
mencari kesamaan-kesamaan antara fi sika modern dan Sufi sme 
karena kesamaan-kesamaan antara Sufi sme dan mistikalisme Timur. 
Karya Toshihiko Izutsu Sufi sm and Taoisme12 adalah contoh yang 
sangat bagus dari suatu kajian perbandingan yang menunjukkan 
kesamaan-kesamaan antara konsep-konsep fi losofi s kunci dalam 
Sufi sme yang diwakili oleh Ibn ‘Arabi, pada satu pihak, dan konsep-
konsep fi losofi s kunci dalam Taoisme yang diwakili oleh Lao-tzu 
dan Chuang-tzu, pada pihak lain. Jika benar Sufi sme dan Taoisme 
memiliki kesamaan-kesamaan dalam konsep-konsep fi losofi s kunci, 
Sufi sme dan fi sika modern juga memiliki kesamaan-kesamaan 
sebagaimana kesamaan-kesamaan yang dimiliki bersama oleh fi sika 
modern dan Taoisme.  

Untuk mencari kesejajaran-kesejajaran antara fi sika modern 
dan mistikalisme, Timur Fritjof Capra berangkat dari kesejajaran 
epistemologis. Menurut Capra, ada dua jenis pengetahuan atau 
kesadaran manusia: pengetahuan rasional dan pengetahuan intuitif. 
Pengetahuan rasional, diperoleh melalui berpikir rasional (rational 
thinking). Berpikir rasional, yang sering juga disebut berpikir 
diskursif, bertumpu pada penggunaan akal. Berpikir rasional 
menekankan kemajemukan, diversitas, perbedaan, dan keterpisahan. 
Ini adalah cara berpikir “entah ini atau itu.” Adapun pengetahuan 
intuitif diperoleh melalui berpikir intuitif (intuitif thinking). 
Berpikir intuitif, yang sering juga disebut berpikir imaginal, 
menekankan penggunaan kalbu. Berpikir intuitif cenderung 
menekankan keesaan, keidentikan, dan pemaduan. Ini adalah cara 
berpikir “baik ini maupun itu,” atau “kedua-duanya.” Cara berpikir 

tentang Manusia, Masyarakat dan Alam Semesta (Jakarta: CSIS, 1990), h. 74-107; 
Bede Griffi  ths, A New Vision of Reality: Western Science, Eastern Mysticisme and 
Christian Faith (Springdfi eld, Illinois: Templegate Publishers, 1989).

12 Toshihiko Izutsu, Sufi sm and Taoism: A Comaparative Study of Key 
Philosophical Concepts (Los Angeles: University of California Press, 1983).
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ini menggunakan prinsip coincidentia oppositorum atau prinsip 
hubungan yin-yang. Meskipun fi sika menekankan pengetahuan 
rasional dan mistikalisme Timur menekankan pengetahuan 
intuitif, kedua tipe pengetahuan ini terdapat dalam kedua bidang 
ini sekaligus. Ini berarti bahwa dalam fi sika pengetahuan intuitif 
pun digunakan dan dalam mistikalisme pengetahuan rasional 
pun ditemukan. Unsur rasional dari riset sebenarnya tidak akan 
berguna bila tidak dilengkapi oleh intuisi yang memberi para 
ilmuwan pemahaman-pemahaman baru dan membuat mereka 
kreatif. Pemahaman-pemahaman intuitif, bagaimanapun, tidak 
akan berguna bagi fi sika kecuali bila pemahaman-pemahaman itu 
dapat dirumuskan dalam kerangka matematis yang konsisten, yang 
dilengkapi oleh suatu interpretasi dengan bahasa yang jelas.13 

Fritjof Capra mengatakan bahwa para mistikus Timur meng-
ung kapkan pengetahuan mereka dengan kata-kata dengan bantuan 
mitos-mitos, simbol-simbol, gambaran-gambaran puitis atau per-
nyataan-pernyataan paradoksikal, sedangkan para fi sikawan modern 
mengungkapkan pengetahuan mereka dengan model-model dan 
teori-teori verbal. Model-model dan teori-teori verbal mesti tidak 
akurat. Model-model dan teori-teori itu adalah imbangan mitos-
mitos, simbol-simbol, gambaran-gambaran puitis Timur. Baik para 
mistikus Timur maupun para fi sikawan modern menyadari benar 
keterbatasan bahasa dan berpikir “linear.”14 Pikiran mempunyai 
peranan yang amat penting dalam mengonstruksi realitas. Capra 
mengatakan bahwa teori kuantum menunjukkan bahwa “struktur-
struktur dan fenomena-fenomena yang kita amati di alam tidak lain 
daripada ciptaan pikiran kita yang mengukur dan mengategorisasi.”15 
Teori kuantum menjelaskan bahwa fenomena-fenomena hanya dapat 
dipahami sebagai hubungan-hubungan dalam suatu rantai proses, 
yang berujung pada kesadaran pengamat. Capra mengutip kata-kata 

13 Fritjof Capra, Th e Tao of Physics (Boston: New Science Library, 1995), 
h. 31. 

14 Capra, Th e Tao of Physics, h. 44.      
15 Capra, Th e Tao of Physics, h. 277.
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Eugene Wigner, “Tidaklah mungkin merumuskan hukum-hukum 
[teori kuantum] dalam suatu cara yang sepenuhnya konsisten tanpa 
merujuk pada kesadaran.”16 

Karakteristik epistemologis fi sika modern dan mistisisme Timur 
ini memiliki kesamaan dengan karakteristik epistemologis Sufi sme 
bahwa apa yang diketahui diwarnai oleh siapa yang mengetahui. 
Dengan mengutip kata-kata al-Junaid, seorang Sufi  besar dari 
Baghdad, Ibn ‘Arabi berkata; “Warna air adalah warna bejana 
yang ditempatinya” (Lawn al-mā’ lawn inā’ihi).17 Bagi Ibn ‘Arabi, 
karakteristik ini berlaku tidak hanya bagi pengetahuan tentang 
alam, tetapi juga, bahkan terutama, bagi pengetahuan tentang 
Tuhan sehingga pengetahuan tentang Tuhan lebih merupakan 
sangkaan (zhann) daripada pengetahuan. Itulah sebabnya mengapa 
Tuhan melalui sebuah hadis qudsi berkata: “Aku adalah dalam 
sangkaan hamba-Ku tentang Aku” (Anā‘inda zhann ‘abdī bī).18 
Tuhan disangka, bukan diketahui. Dengan kata lain, Tuhan 
hanya dalam sangkaan manusia, bukan dalam pengetahuannya. 
Tuhan tidak diketahui dan tidak dapat diketahui. Menarik untuk 
memperhatikan lanjutan fi rman Tuhan dalam hadis qudsi tadi, 
yaitu: “Maka hendaklah ia [sang hamba] bersangka baik tentang 
Aku” (Fal-yazhunn bī khayran). Tuhan menyuruh agar kita bersangka 
baik tentang Dia dalam setiap keadaan dan melarang kita bersangka 
buruk tentang Dia.

Benar bahwa kita dapat menemukan kesejajaran epistemologis 
antara Sufi sme dan fi sika modern, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa 
kita juga dapat menemukan perbedaan antara keduanhya. Sufi sme 
sebagai pengalaman spiritual melahirkan bukan hanya pengetahuan 
wilayah akal tetapi juga pengetahuan wilayah di luar akal. Sains 
kealaman seperti fi sika tidak pernah melahirkan pengetahuan 

16 Capra, Th e Tao of Physics, h. 300. 
17 Ibn ‘Arabi, Fushūsh al-Hikam, diedit oleh Abu al-‘Ala’ ‘Afi fi , 2 bagian 

(Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1980), 1:225-226. 
18 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 9 volume [volume 9 khusus untuk 

indeks], diedit oleh Ahmad Syams al-Din (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
2006), 8: 236.    
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wilayah di luar akal; ia melahirkan hanya pengetahuan wilayah akal, 
yang objeknya terbatas pada wilayah empiris. 

Untuk menjelaskan perbedaan antara dua wilayah ini saya 
menggunakan konsep ‘Ayn al-Qudlat, seorang Sufi  martir dari 
Persia. Pola berpikir ‘Ayn al-Qudlat dicirikan oleh prinsip funda-
mental yang membedakan antara dua wilayah: “wilayah akal” (thawr 
al-‘aql) dan “wilayah di luar akal” (thawr warā’ al-‘aql). Problem 
apapun yang dibicarakan, bagi ‘Ayn al-Qudat, selalu dan mesti 
dikembalikan kepada prinsip fundamental ini. Toshihiko Izutsu 
mengatakan bahwa konsep-konsep kunci ‘Ayn al-Qudat tidak 
dapat dijelaskan tanpa bantuan prinsip ini. Masing-masing dari 
dua wilayah ini harus dipahami sebagai (1) suatu keadaan subjektif 
kesadaran dan (2) suatu keadaan objektif realitas, meskipun ‘Ayn al-
Qudat tidak membedakan antara suatu keadaan subjektif kesadaran 
dan suatu keadaan objektif realitas. Dalam suatu pengertian  
tertentu, ia dibenarkan untuk melakukan yang demikian itu karena 
sebagai seorang Sufi  ia tidak melihat perbedaan hakiki antara 
subjek dan objek, dan karena, dalam suatu dunia di mana keadaan 
subjektif kesadaran adalah keadaan objektif realitas, tidak bisa ada 
ketidaksesuaian antara epistemologi dan metafi sika.19    
 Penting diperhatikan bahwa ‘Ayn al-Qudat sama sekali tidak 
mengabaikan akal. Ia menempatkan akal pada tempatnya. Ia 
menyadari bahwa akal mempunyai fungsi penting dalam kehidupan 
manusia dan karena itu baginya akal mempunyai wilayah sendiri 
yang harus dipertahankan. Ia menggambarkan “wilayah akal” dan 
“wilayah di luar akal” sebagai dua daerah berdampingan, yang kedua 
bertalian dengan yang pertama. Ia mengatakan bahwa “bata-batas 
terakhir wilayah akal berhubungan dengan batas-batas pertama 
wilayah di luar akal.”20 Ini berati bahwa tingkat terakhir “wilayah 

19 Toshihiko Izutsu, “The Concept of Perpetual Creation in Islamic 
Mysticism and Zen Buddhism,” dalam Seyyed Hossein Nasr, ed., Mélanges off erts 
à Henry Corbin (Tehran: McGill University, 1977), h. 126-127.

20 ‘Ayn al-Qudlat al-Hamadzani, Zubdat al-Haqā’iq, ed. ‘Afi f ‘Usayran 
(Tehran: Penerbit Universitas Tehran, 1962), h.  35.



KAUTSAR AZHARI NOER

116 TITIK-TEMU, Vol. 7, No. 2, Januari - Juni 2015

akal” pada dirinya adalah tingkat pertama “wilyah di luar akal,” 
sehingga orang-orang yang telah mencapai batas terjauh “wilayah 
akal” dengan berusaha habis-habisan menggunakan segala daya 
sajalah yang mampu melangkah ke dalam wilayah daya trans-
rasional jiwa. Wilayah yang terakhir ini menyingkapkan dirinya 
kepada manusia ketika, pada ujung kekuatan rasionalnya, seberkas 
cahaya yang menyinari secara penuh tiba-tiba muncul di dalam 
batinnya.21 Munculnya “cahaya dalam batin” (al-nūr fī al-bāthin)22 
mengubah visi tentang dunia kepada sesuatu yang tidak pernah 
dipikirkan oleh manusia. Ia sekarang adalah seorang ‘ārif (Sufi , 
orang yang memiliki makrifah) padahal ia adalah — dibatasi dalam 
“wilayah akal” —  seorang ‘ālim (fi lsuf, orang yang memiliki ilmu). 
Istilah ‘ārif dipakai untuk menyebut seorang manusia yang dengan 
bantuan “cahaya dalam batin” mengetahui yang tersembunyi, 
yaitu bangunan trans-empiris segala sesuatu. Untuk selanjutnya, 
fi lsafatnya, jika ia berfi lsafat juga, akan dicirikan oleh visi ganda 
tentang dunia — dunia sebagaimana ia tampak kepada manusia 
itu sebagai seorang ‘ālim atau seorang pemikir rasional dan dunia 
yang sama sebagaimana ia menyingkapkan dirinya kepada manusia 
yang sama sebagai seorang ‘ārif. Ciri utama pemikiran ‘Ayn al-Qudat 
dapat dijelaskan dari sudut jenis visi ganda ini tentang dunia.23  
 “Wilayah akal” sebagai keadaan batini subjek berarti fungsi 
rasional dan analitis dari akal yang dilakukan atas dasar benda-
benda yang dilengkapi dengan pengalaman indra. Secara objektif, 
“wilayah akal” berarti dunia empiris, dimensi fenomenal realitas, 
yang di dalamnya akal memenuhi peranan alamiahnya. “Wilayah 
di luar akal,” yang menempati posisi kunci dalam sistem ‘Ayn al-
Qudat, jika dilihat sebagai suatu keadaan subjektif kesadaran, berarti 
lapisan terdalam kesadaran, yang di dalamnya jiwa manusia yang 

21 Toshihiko Izutsu, “Creation and Timeless Order of Th ings: A Study 
in the Mystical Philosophy of ‘Ayn al-Qudât,” Th e Philosophical Forum, 4, 1 
(1972): 126.

22 ‘Ayn al-Qudlat, Zubdat al-Haqâ’iq, h. 26-27.
23 Izutsu, “Creation and Timeless Order of Th ings,” h. 126.
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kehilangan sifat manusiawinya sendiri mulai mengadakan kontak 
langsung dengan tatanan “ilahi” segala sesuatu. “Wilayah di luar 
akal,” jika dilihat sebagai suatu keadaan objektif realitas, berarti  
tatanan “ilahi” segala sesuatu, yaitu dimensi trans-rasional dan 
supra-indrawi dari realitas, yang akan menampakkan dirinya hanya 
kepada kesadaran seorang Sufi  dalam kontemplasi yang dalam.24    
       Pembedaan antara “wilayah akal” dan “wilayah di luar akal” 
bukanlah sesuatu yang baru. Pembedaan antara dua wilayah ini 
telah lazim di kalangan para fi lsuf dan Sufi  sebelumnya. Lalu, apa 
yang orisinal dari pembedaan yang dibuat oleh ‘Ayn al-Qudat? 
Toshihiko Izutsu melihat bahwa yang benar-benar orisinal dari ‘Ayn 
al-Qudat adalah fakta bahwa setiap konsep utama teologi Islam 
secara konsisten dan sistematis diberi sebuah sebuah interpretasi 
ganda dari sudut pembedaan antara “wilayah akal” dan “wilayah di 
luar akal,” sehingga ide yang satu dan sama muncul dalam pemikiran 
‘Ayn al-Qudat dalam dua bentuk yang berbeda sama sekali sesuai 
dengan dua segi rujukan yang berbeda itu.25 Jadi setiap konsep 
utama dalam sistem ‘Ayn al-Qudat ditafsirkan dari dua sisi: “wilayah 
akal” dan “wilayah di luar akal.”

Sains tidak akan mampu menjangkau wilayah metafi sis, yang 
merupakan “wilayah di luar akal,” karena wilayahnya adalah wilayah 
fi sis, empiris, yang merupakan “wilayah akal.” Karena itu, para saintis 
tidak perlu menggunakan sains untuk menolak adanya Tuhan, Sang 
Perancang Akbar dan Pencipta alam semesta sebagaimana juga tidak 
perlu menggunakan sains sebagai jalan untuk mengetahui adanya 
Tuhan. Tuhan Yang Transenden di luar jangkauan sains. Yang Tidak 
Terbatas tidak bisa ditangkap oleh yang terbatas. 

Pengetahuan saintifi k, atau pengetahuan yang diperoleh melalui 
sains, adalah pengetahuan yang terbatas pada wilayah fi sis, empiris, 
yang merupakan “wilayah akal.” Objek pengetahuan saintifi k ada-
lah alam fi sis yang dapat ditangkap oleh pancaindra. Sedangkan 
pengetahuan keagamaan, atau pengetahuan yang diperoleh melalui 

24 Izutsu, “Th e Concept of Perpetual Creation,” h. 127.
25 Izutsu, “Th e Concept of Perpetual Creation,” h. 127.
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agama (termasuk pengetahuan yang diperoleh melalui wahyu), 
adalah pengetahuan yang mencakup bukan hanya wilayah fi sis, 
yang merupakan “wilayah akal,” tetapi juga dan terutama wilayah 
metafi sis, yang merupapakan “wilayah di luar akal.” Objek penge-
tahuan keagamaan mencakup alam lahir, alam fi sis, yang dapat 
ditangkap oleh pancaindra, dan alam batin, yang tidak bisa 
ditangkap oleh pancaindra. Di sini kita melihat bahwa realitas yang 
bisa dijangkau oleh pengetahuan saintifi k berbeda dengan realitas 
yang bisa dijankau oleh pengetahuan keagamaan.  

Realitas sebagai objek yang diacu, ditafsirkan, dimaknai, di-
pahami, atau dilukiskan oleh sains berbeda dengan realitas sebagai 
objek yang diacu, ditafsirkan, dimaknai, dipahami, atau dilukiskan 
oleh agama. Cukup membingungkan ketika Husain Heriyanto 
mengatakan,

Ditinjau dari perspektif ontologis (sains dan agama sama-sama 
mengacu pada realitas), ia termasuk tipologi Integrasi karena 
ia memahami evolusi sebagai sebuah cara Tuhan mencipta. 
Ditinjau dari perspektif epistemologis (sains dan agama merupa-
kan dua cara memahami realitas yang sama), maka ia tergolong 
berpandangan Dialog. Dari perspektif metodologis (sains dan 
agama menggunakan bahasa dan metode yang berbeda), ia 
termasuk berpandangan Independensi.26

Kata kunci “realitas” pada perkataan dalam kurung — “(sains dan 
agama sama-sama mengacu pada realitas)” dan “(sains dan agama 
merupakan dua cara memahami realitas yang sama)” — cenderung 
menggiring para pembaca pada pengertian bahwa realitas yang diacu 
dan dipahami oleh sains dan agama adalah sama. Padahal realitas yang 

26 Husain Heriyanto, “Pemetaan Hubungan Sains dan Agama dalam 
Perspektif Kemanusiaan,” makalah yang disampaikan pada Kajian Titik-Temu 
(KTT) ke-29, yang bertema “Upaya Mencari Titik-titik Temu Agama dan Sains 
Modern,” yang diselenggarakan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS), 
pada Kamis, 26 Februari 2015, di Omah Betari Sri, Jalan Ampera Raya No. 11, 
Kemang, Jakarta Selatan, h. 10; Lihat pula table 2, h. 11.
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diacu dan dipahami oleh sains berbeda dengan realitas yang diacu dan 
dipahami oleh agama. Tidak bisa dikatakan bahwa realitas yang diacu 
dan dipahami oleh sains dan agama adalah sama karena dua bidang 
ini berbeda baik pada sisi epistemologis mapun pada sisi ontologis. 
Realitas (sisi ontologis sains dan agama) yang berbeda ditangkap 
oleh pengetahuan (sisi epistemologis sains dan agama) yang berbeda. 
Perbedaan antara sains dan agama justru terlihat sangat jelas pada sisi 
ontologis dan sisi epistemologis. Seperti dikatakan di atas, wilayah 
sains, yang merupakan  “wilayah akal,” berbeda dengan wilayah 
agama, yang merupakan “wilayah di luar akal,” pada dua sisi ini.
 Apa yang dimaksud dengan “realitas” dalam kutipan di atas? 
Realitas metafi sis atau realitas fi sis? Realitas transenden atau realitas 
empiris? Dalam tasawuf mazhab Ibn ‘Arabi, misalnya, realitas 
transenden (sering pula ditulis dengan huruf besar “Realitas 
Transenden” [Transcendent Reality]) adalah al-Haqq (sering diter-
jemahkan ke dalam bahasa Inggris the Reality atau the Real) adalah 
satu-satunya wujud hakiki, sedangkan alam (dan segala sesuatu di 
dalamnya) tidak lebih daripada lokus penampakan diri (tajallī) al-
Haqq. Doktrin yang disebut wahdat al-wujūd ini menegaskan bahwa 
tidak ada sesuatu pun dalam wujud kecuali Tuhan (al-Haqq); yang 
ada hanya Wujud Yang Esa, yaitu Tuhan. Segala sesuatu selain Tuhan 
tidak ada pada dirinya; ia hanya ada sebagai teofani atau penampakan 
diri (tajallī) Tuhan. Alam adalah ekspresi atau manifestasi Tuhan. 
Realitas Transenden sebagai objek pengetahuan Sufi  jelas berbeda 
dengan realitas fi sis sebagai objek pengetahuan saintifi k. 
 Pada sisi epistemologis dan sisi ontologis, masalah ilmiah 
berbeda dengan masalah fi losofi s karena masing-masing memiliki 
wilayah yang berbeda. Ian Barbour adalah benar ketika mengkritik 
materialisme ilmiah (scientifi c materialism), yang meyakini bahwa 
metode ilmiah adalah satu-satunya metode pengetahuan yang sahih. 
Ia mengatakan,

Menurut penilaian saya, penulis-penulis ini [para pendukung 
materialisme ilmiah] telah gagal membedakan masalah keilmuan 
dengan masalah fi losofi s. Ilmuwan-ilmuwan ini, melalui tulisan-
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tulisan popular, cenderung memaksakan otoritas sains ke 
[dalam] bidang-bidang-bidang yang bukan wilayah sains. Teisme 
dan materialisme merupakan sistem kepercayaan alternatif yang 
keduanya mengklaim untuk menjelaskan seluruh realitas. Dalam 
epistemologi mereka, penulis-penulis ini berasumsi bahwa 
metode ilmiah merupakan satu-satunya sumber pengetahuan 
yang dapat dipercaya — asumsi yang disebut oleh para peng-
kritiknya sebagai saintisme (scientism).27  

Masih terkait dengan masalah hubungan sains dan agama, 
khususnya pada sisi epistemologis dalam kaitannya dengan sisi 
ontologis. Kehati-hatian dalam menilai tipe hubungan sains dan 
agama sangat diperlukan. Husain Heriyanto gegabah menilai tipe 
Independensi seperti terlihat dalam perkataannya yang dikutip 
berikut:  

Tipologi Independensi juga berhubungan erat dengan modus 
pandangan kemanusiaan, yaitu pandangan yang berwatak 
pragmatis. Bagi mereka, pemilahan yang tajam dan eksklusif antara 
sains dan agama telah cukup mengamankan atau mele gi timasi 
mereka untuk menjalani hidup tanpa perlu pertanggungjawaban 
pilihan pandangan dunia. Mereka berpandangan bahwa adalah 
tidak perlu mencari modus pengetahuan yang menggambarkan 
realitas; cukuplah pengetahuan itu, baik sains maupun agama, 
bermanfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari. “Hiduplah 
dengan tarikan napas, bukan dengan refl eksi pikiran yang 
memusingkan itu,” demikian semboyan kaum pragmatis-
instrumentalistik.28

Penilaian bahwa “Tipologi Independensi” [saya kira yang le-
bih tepat: Tipe Independensi] adalah pandangan yang “berwatak 

27 Ian G. Barbour, Juru Bicara Tuhan: Antara Sains dan Agama, diterjemahkan 
,oleh E.R. Muhammad (Bandung: Mizan, 2002), h. 59-60.

28 Heriyanto, “Pemetaan Hubungan Sains dan Agama,” h. 14
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pragmatis” adalah penilaian terburu-buru tanpa bukti historis. 
Seharusnya penilaian ini disertai oleh bukti historis. Tidak disebut-
kan nama-nama para pendukung tipe Independensi ini dan pan-
dangan-pandangan mereka yang tertuang dalam tulisan-tulisan 
atau ucapan-ucapan lisan mereka. Seakan-akan mereka “menjalani 
hidup tanpa pertanggungjawaban pilihan pandanangan dunia.” 
Terkait dengan masalah epistemologis dan masalah ontologis 
dikatakan, “Mereka berpandangan bahwa adalah tidak perlu men-
cari modus pengetahuan yang menggambarkan realitas [huruf miring 
oleh KAN]; cukuplah pengetahuan itu, baik sains maupun agama, 
bermanfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari.” Seakan-akan tipe 
Independensi melahirkan pendangkalan agama karena mengabaikan 
“modus pengetahuan yang menggambarkan realitas.” Seakan-akan 
tipe Independensi adalah pilahan keliru yang membuat orang 
menempuh cara beragama asal jadi.

Sejauh mana kaitan “menjadi religius” (being religious) dan 
“menjadi ilmiah” (being scientifi c)? Apakah kaitan kedua sikap 
ini besar atau kecil? Banyak orang menyangkal agama karena 
menganggap agama sebagai penghalang kemajuan sains dan 
sebagai “barang usang” yang tidak berguna lagi. Namun banyak 
pula ilmuwan yang tetap beragama. Varadaraja V. Raman, se-
orang fi sikawan yang tetap menghargai Hinduisme tradisional, 
mengatakan, “Tetapi ada pula para ilmuwan, yang Kristen, yang 
Yahudi, yang Muslim, dan yang lain-lain, yang sangat religius. 
Menjadi religius dan menjadi ilmiah kecil kaitannya satu sama 
lain.”29 Raman sendiri membuktikan bahwa dirinya adalah 
seorang fi sikawan yang jalan hidupnya sangat dipengaruhi oleh 
Hinduisme tradisional, yang mengakui mengalami kesulitan 
dalam mendamaikan pandangan-pandangan dunia Hindu tertentu 
dengan hasil-hasil penemuan sains modern.30

29 Varadaraja V. Raman, “Traditional Hinduism and Modern Science,” 
dalam Briging Science and Religion, edited by Ted Peters and Gaymon Bennett 
(Minneapolis, Minn.: Fortress Press, 2003), h. 194.

30 Raman, “Traditinal Hinduism and odern Science,” h. 184.
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Saya kira nilai kemanusiaan, nilai humanis, dan begitu juga nilai 
religius, tidak bisa diukur dengan empat tipe pandangan hubungan 
sains dan agama. Lebih keliru bila nilai kemanusiaan direduksi 
menjadi nilai tipe pandangan hubungan sains dan agama yang 
dianggap sebagai yang ideal. Orang bisa menjadi humanis bila ia 
menghargai nilai kemanisiaan dan berbuat baik dengan perbuatan 
yang bermanfaat bagi sesama manusia. Bukankah Nabi Muhammad 
saw, yang pada masa hidupnya sains belum maju seperti sekarang, 
bersabda, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat di 
antara mereka.” Di mata Tuhan, manusia yang paling mulia adalah 
“yang paling betakwa” (Q 49: 13).

   

Tentang Penciptaan Alam Semesta

Dukungan Ioanes Rakhmat terhadap penjelasan sains tentang 
asal-usul alam semeta terlalu berlebihan, bahkan cenderung “me-
nuhankan” penjelasan itu dengan mengutip Stephen Hawking, yang 
dengan tegas meyimpulkan bahwa peristiwa permulaan alam raya 
menyingkirkan adanya Sang Perancang [ilahi]. Ioanes mengatakan, 
“Ihwal bagaimana jagat raya ada, kini bisa dijelaskan sepenuhnya 
oleh sains, tanpa melibatkan teologi apapun.” Lalu ia mengajak para 
pembaca menyimak apa yang dikatakan oleh Stephen Hawking 
sebagai berikut:  

Peran yang dimainkan sang waktu pada permulaan jagat raya 
adalah, aku percaya, kunci terakhir untuk menyingkirkan 
keperluan adanya suatu Perancang Akbar [ilahi], dan untuk 
menyingkapkan bagaimana jagat raya menciptakan dirinya sendiri 
[lewat fl uktuasi quantum]…. Waktu itu sendiri haruslah akhirnya 
berakhir. Anda tidak dapat tiba di suatu waktu sebelum big bang, 
karena tidak ada sang waktu sebelum big bang. Kita akhirnya 
menemukan sesuatu yang tidak memiliki suatu penyebab karena 
tidak ada waktu bagi suatu penyebab untuk ada di dalamnya. 
Bagiku, ini berarti tidak ada kemungkinan bagi adanya suatu 
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pencipta [ilahi] berhubung tidak ada waktu bagi suatu pencipta 
untuk dulu ada. Karena waktu itu sendiri dimulai pada momen 
big bang, maka big bang itu sendiri adalah suatu kejadian yang 
tidak dapat disebabkan atau diciptakan oleh seseorang atau suatu 
hal apapun…. Maka, ketika orang bertanya kepadaku apakah 
suatu allah telah menciptakan jagat raya, aku katakan kepada 
mereka bahwa pertanyaan mereka itu sendiri tidak punya makna. 
Waktu belum ada sebelum big bang, dengan demikian tidak ada 
waktu bagi Allah untuk membuat jagat raya di dalamnya. Ini 
bak bertanya arah menuju pinggir Bumi. Planet Bumi itu suatu 
bulatan. Sebagai bulatan, Bumi tidak punya suatu tepi, alhasil 
mencari tepi Bumi adalah suatu usaha yang sia-sia.31

Pernyataan Ioanes Rakhmat, “Ihwal bagaimana jagat raya ada, 
kini bisa dijelaskan sepenuhnya [huruf miring oleh KAN] oleh sains, 
tanpa melibatkan teologi apapun,” menimbulkan kesan bahwa 
penjelasan sains tentang bagaimana jagat raya ada seakan-akan 
“sepenuhnya” memadai. Menurut saya, peristiwa permulaan ada 
jagat raya tidak bisa dijelaskan “sepenuhnya” dengan pasti dan tidak 
bisa diverifi kasi secara positif karena kapan peristiwa itu terjadi 
hanya “perkiraan” sekitar ribuan, jutaan, atau miliaran tahun dan 
peristiwa itu tidak akan pernah berulang. Perhatikan apa yang ditulis 
oleh Ioanes Rakhmat sebagai berikut: “Bagi sains, Adam dan Hawa 
dalam teks-teks kitab Kejadian tidak pernah ada, dan yang ada 
adalah Adam dan Hawa hasil evolusi milyaran tahun dari semula 
hanya molekul-molekul DNA, yang bermuara pada kemunculan 
homo sapiens 300 ribu tahun lalu, bukan di Taman Eden, tetapi 
di Afrika Selatan, atau pada kemunculan spesies hominid, moyang 
terdekat homo sapiens, 400 ribu tahun lalu.32

31 Rakhmat, “Bagaimana seharusnya,” h. 6-7, yang mengutip pemaparan 
Stephen Hawking dalam video Discovery Channel Curiosity SO1EO1, Did God 
Create the Universe? Compelling Explanations, tayangan perdana 7 Agustus 2011, 
pada https://www.youtube.com/watch?v=fmYlbqtAYOQ&feature=youtu.be.

32 Rakhmat, “Bagaimana seharusnya,” h. 8. 
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Saya meyakini bahwa kapan persisnya pertiwa itu tidak bisa 
ditentukan secara persis dan pasti. Ungkapan “milyaran tahun,” 
“300 ribu tahun lalu,” dan “400 ribu tahun lau” adalah “perkiraan” 
spekulatif tetapi mempesona. Jadi teori evolusi dan big bang yang 
diakui sebagai teori saintifi k sebenarnya lebih tepat disebut “teori 
pseudo-saintifi k.” Bagi saya, baik teori kreasionis maupun teori 
evolusi, keduanya bersifat spekulatif, bukan empiris. “Jejak-jejak” 
peristiwa itu yang dianggap sebagai bukti-bukti bisa dilihat sekarang 
secara empiris, tetapi kapan dan bagaimana peristiwa itu terjadi 
tidak lebih daripada “perkiraan” yang sifatnya spekulatif. Sebaiknya 
kita mengakui keterbatasan agama dan sains dalam menjelaskan 
masalah ini.

Namun demikian, tidak ada salahnya jika saya menampilkan 
teori Sufi  ‘Ayn al-Qudlat tentang penciptaan alam untuk memper-
kaya wawasan kita. Ini bukan teori saintifi k tetapi teori mistiko-
filosofis. “Penciptaan” (khalq, ījād) adalah salah satu konsep 
paling penting dalam pemikiran Islam. ‘Ayn al-Qudat menyetujui 
pandangan para teolog dan fi lsuf bahwa alam diciptalan oleh Tuhan. 
Alam adalah “baru” (hādits) sedangkan Tuhan adalah “kadim” 
(qadīm). Menurut ‘Ayn al-Qudat, yang dimaksud dengan “baru” 
adalah apa yang mempunyai permulaan dalam waktu dan yang 
dimaksud dengan “kadim” adalah apa yang tidak mempunyai 
permulaan dalam waktu.33 Penciptaan dalam konteks ini dapat 
diartikan sebagai sebuah proses bagaimana sesuatu diadakan pada 
suatu titik waktu tertentu. Menurut ‘Ayn al-Qudat, “baru” dapat 
pula diartikan sebagai apa yang membutuhkan sebab khusus untuk 
adanya, sedangkan “kadim” dapat pula diartikan sebagai apa yang 
tidak membutuhkan sebab apapun untuk adanya.34 Penciptaan 
dalam konteks ini dapat diartikan sebagai sebuah proses bagaimana 
sesuatu yang semula tidak ada menjadi ada melalui aktivitas 
Sebabnya. Penciptaan, baik dalam konteks pertama maupun dalam 
konteks kedua, adalah sebuah perisiwa yang terkait dengan waktu. 

33 ‘Ayn al-Qudlat, Zubdat al-Haqâ’iq, h.12.
34 ‘Ayn al-Qudlat, Zubdat al-Haqâ’iq, h.17.
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Alam yang diciptakan oleh Tuhan adalah alam fenomenal atau 
empiris yang dapat diindra.  Karena itu, penciptaan dalam arti ini 
termasuk pada “wilayah akal.”  

Yang lebih fundamental bagi ‘Ayn al-Qudat bukanlah pen-
ciptaan dalam arti ini, yang termasuk pada “wilayah akal,” tetapi 
yang lebih fundamental baginya adalah ide tentang peristiwa yang 
sama dari sudut “wilayah di luar akal.” Sufi  martir ini memandang 
Yang Absolut (atau Tuhan) sebagai Sumber utama segala sesuatu 
yang ada. Ide bahwa Yang Absolut adalah Sumber utama segala 
sesuatu yang ada dapat dipahami melalui “wilayah akal.” Ide 
ini dari sudut “wilayah akal” berarti bahwa alam adalah produk 
aktivitas penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan. Alam yang 
diciptakan adalah alam empiris yang terkait dengan waktu. Segala 
sesuatu terjadi dalam waktu. Jadi ide ini tidak dapat dilepaskan 
dari dimensi waktu. Tetapi ide yang sama, yaitu bahwa Yang 
Absolut adalah Sumber utama segala sesuatu yang ada, dari sudut 
“wilayah di luar akal” dipahami dengan bentuk yang sama sekali 
berbeda dengan bentuk ide “penciptaan” yang dipahami dari 
sudut “wilayah akal” sebagaimana biasa dipahami para teolog dan 
fi lsuf. Perbedaan ini muncul karena fakta bahwa “wilayah di luar 
akal” adalah wilayah metafi sis yang tidak terkait dengan dimensi 
waktu. “Wilayah di luar akal” adalah wilayah di luar waktu. 
Dalam wilayah ini tidak ada tempat bagi ide penciptaan yang 
melibatkan konsep waktu. Dalam wilayah ini, ungkapan “sebelum 
penciptaan alam” dan ungkapan “setelah penciptaan alam” tidak 
berlaku karena kedua ungkapan ini berlaku bagi ide penciptaan 
dari sudut “wilayah akal.” 

Dalam “wilayah di luar akal,” ide bahwa Tuhan adalah Sumber 
utama segala sesuatu yang ada berarti bahwa Tuhan “beserta” (ma‘a) 
segala sesuatu. Ide ini, yang disebut ‘Ayn al-Qudat “kebesertaan 
Allah” (ma‘iyyat Allāh), adalah salah satu poin utama dalam 
sistem metafi sika ‘Ayn al-Qudat. Ciri terpenting “wilayah di luar 
akal” adalah abadi, melampaui waktu, dan di luar waktu. Tidak 
ada perkembangan temporal; tidak ada permulaan dan tidak ada 
akhir bagi apa pun. Tidak ada rentetan atau pergantian temporal 
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antara segala sesuatu; mustahil untuk berbicara tentang sesuatu 
yang ada sebelum dan setelah sesuatu yang lain. Dalam dimensi 
di luar waktu, segala sesuatu dicirikan oleh jarak eksistensial yang 
sama dengan Tuhan, Sumber terdasar eksistensi. Tuhan adalah 
“beserta” segala sesuatu, yaitu segala sesuatu dalam dimensi ini 
mempertahankan secara persis jarak ontologis yang sama dengan 
Tuhan. Segala sesuatu ditatap pada taraf ini sebagai yang ada secara 
bersama dalam daerah wujud yang abadi (yang melampui waktu), 
kata Toshihiko Izutsu, persis seperti beratus-ratus dan beribu-ribu 
gunung yang dikatakan Dogen (1200-1253), seorang mistikus 
Jepang dan pendiri Buddhisme Zen Soto, tampak semuanya secara 
serempak bagi mata seorang manusia yang memandang gunung-
gunung itu dari puncak gunung tertinggi. Tetapi, sebelum orang 
itu mencapai puncak gunung tertinggi itu, yaitu ketika ia masih 
berkeliling di daerah pegunungan itu, memanjat gunung-gunung 
naik dan turun satu gunung setelah yang lain, hanya bagian terkecil 
dari daerah pegunungan itu, barangkali satu gunung tunggal paling 
banyak, tampak dalam penglihatannya. Lagi pula, pemandangan 
berubah dari saat ke saat, karena pada setiap saat ia berada pada 
hubungan khusus dan unik dengan keseluruhan pemadangan 
itu.35   

Perumpamaan ini, kata Toshihiko Izutsu, dapat diterapkan 
dengan tepat pada situasi metafi sis segala yang ada sebagaimana 
dipahami oleh ‘Ayn al-Qudat, karena dalam pandangan Sufi 
ini, segala sesuatu yang juga ada secara bersama dalam “wilayah 
di luar akal” dalam daerah wujud yang abadi, yang diam dan 
tidak bergerak secara abadi, tiba-tiba mulai muncul dalam suatu 
keadaan perubahan terus-menerus, saat kita memindahkan atau 
memproyeksikan gambar-gambar segala sesuatu yang ada itu ke 
dalam layar “wilayah akal (dan indra)”. Pada dimensi perkembangan 
dan pergantian temporal ini, segala sesuatu bergerak dan berubah 
secara konstan dan terus-menerus. Ini terjadi, menurut ‘Ayn al-
Qudat, karena fakta bahwa pada dimensi ontologis yang dikuasai 

35 Izutsu, “Th e Concept of Perpetual Creation,” h. 129-130.
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oleh Waktu, hubungan masing-masing dari segala sesuatu itu 
dengan Sumber wujudnya berubah secara konstan. Pada setiap saat 
hubungan itu berbeda dengan hubungan pada saat-saat yang lain. 
Hubungan ontologis yang satu dan sama tidak pernah berlangsung 
untuk dua saat yang bergantian. Ini berarti bahwa bagi ‘Ayn al-
Qudat masing-masing dari segala sesuatu terus menerima suatu 
wujud baru pada setiap saat.36   

Ketika menjelaskan peristiwa ontologis ini, ‘Ayn al-Qudat 
meng gunakan perumpaan penerangan bumi oleh cahaya matahari. 
Sufi  ini mengatakan bahwa penerangan bumi oleh cahaya matahari 
memerlukan suatu hubungan khusus antara bumi dan matahari. 
Andai kata hubungan itu berhenti, niscaya kesiapan bumi untuk 
menerima cahaya matahari akan hilang. Jika hubungan antara 
keduanya berkesinambungan, niscaya penerimaan bumi terhadap 
cahaya matahari akan berkesinambungan. Dengan ukuran 
kesinambungan hubungan itulah penerimaan itu berkesinam-
bungan.37 Perumpaman ini menunjukkan bahwa hubungan antara 
bumi dan matahari selalu berubah. Tetapi mata kita tertipu ketika 
melihat hubungan itu yang kelihatannya tetap dan tidak berubah. 
Padahal hubungan itu berganti setiap saat. Cahaya matahari yang 
diterima oleh bumi yang kelihatannya satu dan sama sebenarnya 
berubah setiap saat. Sebenarnya cahaya baru muncul pada setiap 
saat dan hilang pada saat berikutnya. Setiap kali muncul cahaya 
baru, yang kemudian hilang, disusul oleh cahaya baru lain, yang 
kemudian juga hilang dan disusul oleh cahaya baru lain, yang 
kemudian hilang dan disusul oleh cahaya baru lain, yang kemudian 
hilang, dan begitu seterusnya tanpa henti-hentinya. Dengan 
demikian, hubungan antara keduanya selalu pula berubah setiap 
saat. 

Tidak diragukan bahwa penerangan “sesuatu yang tidak ada” 
(al-ma‘dūm) oleh “cahaya wujud” (nūr al-wujūd) memerlukan suatu 
hubungan khusus antara “sesuatu yang tidak ada itu” dan “kekuasaan 

36 Izutsu, “Th e Concept of Perpetual Creation,” h. 130.
37 ‘Ayn al-Qudlat, Zubdat al-Haqâ’iq, h. 60.
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azali” (al-qudrah al-azaliyyah). Jika hubungan itu berkesinambungan, 
maka penerimaan “sesuatu yang tidak ada” itu terhadap penerangan 
cahaya kekuasaan itu juga berkesinambungan. Jika hubungan itu 
berhenti, maka penerimaan itu juga berhenti. Dengan ukuran 
kesinambungan itu, penerimaan itu berkesinambungan.38 Alam 
sebenarnya tidak mempunyai wujud. Wujudnya datang dan 
hilang, menjadi dan hancur, secara terus menerus. Penerimaan 
wujud oleh alam secara terus-menerus dari “cahaya wujud” di-
mung kinkan semata-mata atas dasar suatu hubungan khusus 
antara alam dan Sumber utama wujud, yaitu Tuhan. Hubungan 
wujudiah itu pada setiap saat berbeda sama sekali dengan hubungan-
hubungan wujudiah lain, baik yang mendahuluinya maupun yang 
menyusulnya. Ini berarti bahwa alam diciptakan setiap saat secara 
terus-menerus. Penciptaan berkesinambungan ini kemudian disebut 
“penciptaan baru” (khalq jadīd). 

Yang menarik untuk dicatat adalah bahwa sebelum Ibn al-‘Arabi 
ide “penciptaan baru” ini telah dianut oleh ‘Ayn al-Qudat dan ide 
ini adalah suatu visi metafi sis khas yang lahir dari pengalaman 
mistikal pribadinya, yang karena itu tidak boleh dikacaukan 
dengan atomisme para teolog Asy‘ariyyah. Meskipun kedua teori ini 
serupa satu sama lain, teori ‘Ayn al-Qudat, yang merupakan suatu 
penyajian langsung dari fakta kesadaran mistikal, berbeda secara 
kualitatif dengan atomisme para teolog Asy‘ariyyah yang berdasar 
pada analisis rasional murni tentang cara wujud segala se suatu. Ide 
“penciptaan baru” ini kemudian dirumuskan dengan lebih sempurna 
oleh Ibn al- ‘Arabi. ‘Ayn al-Qudat memang tidak menggunakan 
istilah teknis “penciptaan baru” yang terdapat dalam al-Qur’an 
untuk menunjukkan ide ini. Tetapi ia telah merintis ide ini. Ibn al-
‘Arabi adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah teknis 
“penciptaan  baru” ini, yang merupakan ungkapan Qur’ani, dan 
yang pertama kali memberikan sebuah interpretasi orisinal tentang 
ayat-ayat al-Qur’an tentang ide ini. 

38 ‘Ayn al-Qudlat, Zubdat al-Haqâ’iq, h. 61.
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Tentang Hukum Alam

Kembali kepada masalah tentang hubungan antara kemahaku-
asaan Tuhan dan hukum alam seperti ditampilkan pada awal tulisan. 
Bagaimana menjelaskan hubungan antara doa dan kemahakuasaan 
Tuhan yang kita yakini, pada satu pihak, dan hukum alam yang 
diketahui melalui sains atau penemuan saintifi k, pada pihak lain? 
Apabila kita meyakini bahwa alam dan hukumnya adalah ciptaan 
Tuhan, apakah mungkin ada peristiwa-peristiwa alamiah yang 
bertentangan dengan hukum alam itu? Apabila jawabannya ya, 
jawaban ini menabrak asumsi saintifi k bahwa segala sesuatu terjadi 
menurut hukum alam itu, atau segala sesuatu terjadi menurut hukum 
sebab-akibat. Padahal, sains atau teori saintifi k dimungkinkan bila 
hukum alam tetap alias tidak pernah berubah. 

Untuk menjelaskan masalah ini, perkenankan saya meminjam 
pandangan Murtadla Mutahhari, seorang ulama fi lsuf Iran, dalam 
karyanya al-‘Adl al-Ilāhī,39 yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia dengan judul Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia 
Islam.40 Ulama fi lsuf ini membagi hukum alam atau sistem alam (al-
nizhām al-kawnī) menjadi dua hukum: hukum vertikal dan hukum 
horizontal. Yang dimaksud dengan hukum vertikal adalah hukum 
sebab-akibat dan urutan dalam pencitaan segala sesuatu, yaitu 
urutan dalam aktivitas Allah dalam hubungan dengan segala sesuatu 
dan kemunculannya dari-Nya. Kekudusan Allah dan ketinggian 
Zat-Nya menghendaki segala sesuatu ada secara berurutan setelah 
yang lain, sebagian darinya datang setelah yang lain, sehingga kita 
menemukan yang muncul pertama, kedua, dan ketiga. Demikian 
seterusnya, yang satu terjadi setelah yang lain, dan masing-masing 
adalah akibat dari yang sebelumnya. Ini bukan berarti bahwa yang 

39 Murtadla al-Mutahhari, al-‘Adl al-Ilāhī, diterjemahkan ke dalam bahas 
Arab oleh Muhammad ‘Abd al-Mun‘im al-Khaqani (Qum, Iran: Mu’assasat al-
Nasyr al-Islami li-Jama‘at al-Mudarrisin, 1401/1981).

40 Murtadha Mutahhari, Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam, 
diterjemahkan oleh Agus Efendi (Bandung: Penerbit Mizan, 1992).  
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pertama, kedua, dan ketiga adalah urutan [dari segi] waktu, karena 
waktu tidak disebut di sini, bahkan waktu itu sendiri adalah salah 
satu makhluk Allah.41  

Bila yang dimaksud dengan urutan di sini bukanlah urutan 
[dari segi] waktu, maka saya kira yang dimaksud dengan urutan 
dalam pembicaraan ini adalah urutan [dari segi] logika, yang 
meng  haruskan terjadinya segala sesuatu sesuai dengan hukum 
sebab-akibat bahwa akibat harus terjadi setelah sebab. Karena itu, 
kata “sebelum” dan “setelah” harus dipahami sebagai urutan logis, 
bukan urutan zamani.

Dalam bahasa agama, para malaikat, para tentara Allah, para rasul 
samawi (yaitu: yang dimaksud di sini adalah para rasul penciptaan 
[al-rusul al-takwīniyyīn], bukan para rasul pensyariatan [al-rusul 
al-tasyrī ‘iyyīn]), para pembagi perintah dan para pengaturnya, dan 
apa yang dipahami sebagai Arasy, Kursi, Loh, dan Pena, semuanya 
membentuk hukum-hukum maknawi dan ilahi milik Allah, supaya 
dipahami dengan sebenarnya bahwa Allah telah menciptakan alam 
atas dasar hukum khusus dan urutan tertentu.42 Dalam hukum 
ini, Allah adalah Sumber segala yang ada, sedangkan para malaikat 
adalah pelaksana perintah-perintah-Nya. Di antara para malaikat 
ada serangkaian tingkatan. Sebagian mereka menduduki posisi 
sebagai pemimpin dalam mengeluarkan perintah-perintah, dan 
sebagian lain menduduki posisi sebagai para pembantu. Mikail, 
misalnya, adalah malaikat yang bertanggung jawab atas pembagian 
rezeki dan Izrail adalah malaikat maut yang bertugas mencabut 
nyawa. Masing-masing malaikat para pembantu. Jadi setiap malaikat 
memiliki kedudukan tertentu dan tugas khusus. “Dan tidak ada 
di antara kami (para malaikat) kecuali memiliki satu kedudukan 
tertentu” (Q 37: 164).43 

41 Murtadla al-Mutahhari, al-‘Adl al-Ilāhī, h. 131; Murtadha Mutahhari, 
Keadilan Ilahi, h. 101.

42 Al-Mutahhari, al-‘Adl al-Ilāhī, h. 132; Mutahhari, Keadilan Ilahi, h. 101.
43 Al-Mutahhari, al-‘Adl al-Ilāhī, h. 132; Mutahhari, Keadilan Ilahi, h. 101.
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Murtadla Mutahhari mengingatkan bahwa hubungan Allah 
dengan segala yang ada adalah hubungan penciptaan. Sistem ini 
tidak bisa disamakan dengan sistem sosial yang tidak memiliki 
selain nilai relatif yang disepakati. Adapun sistem pemunculan 
perintah-perintah dan ketaatan yang mengatur hubungan antara 
Allah dan para malaikat memiliki kuiditas kreatif hakiki (māhiyyah 
takwīniyyah haqīqiyyah), bukan bersifat relatif. Perintah Allah di 
sini bukanlah perkataan tetapi adalah penciptaan, dan ketaatan 
para malaikat juga sejalan dengan yang demikian itu. Ketika kita 
mengatakan bahwa perintah telah datang kepada para malaikat 
untuk melakukan sesuatu, maka artinya adalah bahwa para malaikat 
diciptakan sebagai sebab untuk suatu akibat tertentu, dan arti 
ketaatan mereka adalah kausalitas pencitaan.44

Apa yang dimaksud “perintah” di sini harus dipahami sebagai 
“penciptaan” atau “perbuatan menciptakan sesuatu,” bukan “perkata-
an” yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Kata “perintah” 
menimbulkan kesan adanya hubungan personal antara yang 
memberikan perintah dan yang diberi perintah. Kesan seperti ini 
harus disingkirkan dalam memahami “perintah penciptaan,” yang 
berbeda dengan “perintah kewajiban [menjalankan syariat].” Kata 
“perintah penciptaan” harus dipahami sebagai ungkapan simbolis 
untuk menggambarkan bagaimana pencitaan itu sendiri yang 
tidak bisa digambarkan. Arti “perintah pencitaan” dapat dijelaskan 
dengan arti “perintah” program komputer yang dijalankan, misalnya, 
untuk menciptakan tulisan, tanda, dan gambar. “Perintah” itu pasti 
“ditaati,” kecuali bila komputer itu rusak. Kemunculan hasil dari dari 
“perintah” itu disebut “ketaatan.” Kita bisa mengatakan bahwa segala 
sesuatu terjadi sebagai hubungan antara “perintah” dan “ketaatan” 
dalam hukum alam vertikal, yaitu hukum sebab-akibat.  

Murtadla Mutahhari mengatakan bahwa perbuatan Allah ber-
jalan sesuai dengan hukum khusus dan urutan tertentu. Kehendak 

44 Al-Mutahhari, al-‘Adl al-Ilāhī, h. 132; Mutahhari, Keadilan Ilahi, h. 
101-102.
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Allah dalam menciptakan dan mengatur alam adalah identik dengan 
kehendak-Nya dalam menciptakan hukum alam itu.45

Hukum alam yang kedua, hukum horizontal, adalah hukum 
yang menentukan syarat-syarat material bagi alam natural [fi sis] 
untuk menciptakan fenomena-fenomena tertentu. Atas dasar hukum 
ini, sejarah alam memperoleh sifat yang pasti dan tertentu. Setiap 
peristiwa terjadi pada waktu dan ruang yang khusus untuknya, dan 
waktu tertentu dan ruang khusus adalah kondisi peristiwa-peritiwa 
yang terspesifi kasi. Suatu fenomena, baik atau buruk, adalah akibat 
dari serangkian sebab-sebab khusus dan berhubungan dengan 
syarat-syarat tetentu. Kebakaran apapun tidak akan terjadi tanpa 
keterkaiatan dengan faktor-faktor dan peristiwa-peristiwa lain, dan 
pencegahan agar tidak terjadi kebakaran juga tidak mungkin bila 
dipisahkan dari serangkaian sebab-sebab dan faktor-faktor material 
dan maknawi. Setiap peristiwa di alam ini tidak berdiri sendiri dan 
tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa lain. Setiap bagian dari alam 
berhubungan dan berkaitan dengan bagian-bagian lain. Hubungan 
ini mencakup seluruh aspek alam dan menciptakan keterkaitan 
menyeluruh antara sisi-sisi wujud.46

Murtadla Mutahhari mengatakan bahwa apa yang disebut 
“hukum alam” dan “hukum sebab-akibat” dalam fi lsafat disebut 
“sunatullah” dalam agama Islam. Allah berfi rman, “Sekali-kali kamu 
tidak akan menemukan perubahan dalam sunatullah” (Q 33: 62). 
Mukjizat tidak dapat diartikan sebagai peristiwa yang membatalkan 
hukum alam.47 Adapun peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan 
pada seorang nabi atau seorang wali, maka syarat-syarat untuk 
terjadinya peristiwa itu berubah karena keutamaan rohnya yang suci 
dan kekuasaan Allah yang tak terhingga. Dengan kata lain, faktor 
baru telah memasuki medan peristiwa, yaitu faktor kehendak kuat, 

45 Al-Mutahhari, al-‘Adl al-Ilāhī, h. 133; Mutahhari, Keadilan Ilahi, h. 
101-102.

46 Al-Mutahhari, al-‘Adl al-Ilāhī, h. 136-137; Mutahhari, Keadilan Ilahi, 
h. 104-105.

47 Al-Mutahhari, al-‘Adl al-Ilāhī, h. 145; Mutahhari, Keadilan Ilahi, h. 111.
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dan dari faktor kuat inilah muncul syarat-syarat baru. Maka dalam 
keadaan ini, hukum baru itulah hukum yang berlaku. Contoh 
ini termasuk sumber pengaruh doa dan sedekah dalam menolak 
bencana. Dalam sebuah hadis dari Rasulullah dikatakan bahwa 
beliau ditanya, “Bagaimana doa dan obat bisa berpengaruh, padahal 
setiap kejadian di alam ini terjadi hanya sesuai dengan takdir dan 
ketentuan Allah yang pasti?” Beliau menjawab, “Doa juga termasuk 
ketentuan dan takdir Allah.”48  

Tidak ada peristiwa yang terjadi di alam ini terlepas dari hukum 
alam, yang disebut “sunatullah,” yang diciptakan oleh Allah sesuai 
dengan kehendak-Nya. Segala sesuatu di alam ini terjadi sesuai 
dengan hukum alam. Doa dan sedekah adalah juga ketentuan dan 
takdir Allah, yang tidak bertentangan dengan hukum alam yang Dia 
ciptakan menurut kehendak-Nya. Maka pengaruh doa berlansung 
menurut hukum alam.

Khatimah 

Pada bagian akhir tulisan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa 
agama dan sains dalam perspektif Islam, khususnya perspektif Sufi , 
memiliki kesejajaran-kesejaran dan perbedaan-perbedaan antara 
keduanya. Perbedaan-perbedaan antara keduanya tidak perlu 
menimbulkan konfl ik antara yang satu dan yang lain. Jangkauan 
kajian sains kealaman terbatas pada wilayah fi sis-empiris. Adapun 
jangkauan kajian agama, tegasnya teologi dan Sufi sme, meskipun 
melalui wilayah fi sis-empiris, menyentuh wilayah metafi sis-spekulatif. 
Masing-masing harus menempati posisinya pada wilayahnya. Baik 
agama maupun sains harus mengakui keterbatasan-keterbatasan 
kemampuannya masing-masing untuk menghindari kekeliruan-
kekeliruan yang dapat melahirkan konfl ik dan ketegangan antara 
keduanya. Pengakuan akan keterbatasan-keterbatasan itu harus 

48 Al-Mutahhari, al-‘Adl al-Ilāhī, h. 146; Mutahhari, Ke. dilan Ilahi, h. 
111-112.
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menimbulkan kesadaran pada masing-masing pihak, agama dan 
sains, untuk menjauhkan diri dari keangkuhan. 

Agama bisa meminta bantuan kepada sains untuk membangun 
dan memperkaya pemikiran teologis dan Sufi , sedangkan sains bisa 
pula meminta bantuan kepada agama, yang menyediakan tuntunan 
moral dalam aktivita-aktivitas pengembangan dan penerapan sains. 
Baik agama maupun sains tidak boleh mengambil tugas yang bukan 
miliknya. Jika salah satu dari keduanya mengambil tugas dan 
fungsi yang bukan miliknya, maka tindakan ini bisa menimbulkan 
ketegangan dan konfl ik. Tindakan itu harus dijauhi. Kerjasama dan 
saling membantu antara agama dan sains sangat dibutuhkan untuk 
menciptakan harmoni antara keduanya. Keduanya harus bermafaat 
bagi kehidupan manusia secara nyata. 

Wa Allāh a‘lam bi al-shawāb. 

Kautsar Azhari Noer adalah dosen Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam 
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.                                                    
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SINERGI PLURALISME DAN 
HAK ASASI MANUSIA DALAM 

MENJAGA NILAI-NILAI KEMANUSIAAN

Zulfan Taufik

Pendahuluan 

Humanisme baik sebagai gerakan maupun sebagai aliran 
pemikiran1 menyimpan cita-cita dan usaha mendasar untuk me-
nempatkan dan memperlakukan manusia secara lebih manusiawi. 
Ada proses humanisasi yang hendak diupayakan. Dalam proses 
inilah keberadaan agama menjadi penting untuk direfl eksikan, 
karena umumnya diyakini bahwa agama pun menyimpan cita-cita 
serupa. Namun merefl eksikan keberadaan agama dalam proses 
humanisasi ternyata merupakan perkara yang tidak sederhana. 
Dikatakan demikian, karena usaha ini mau tidak mau akan 
menyentuh wilayah-wilayah kontradiktif. 

Agama dalam konteks social tidak semata dimaknai sebagai 
ritus, doa, dan pengalaman mistikal yang bersifat personal dan 
unik, namun juga hadir dengan fungsi manifes dan laten yang 

1 Kata humanisme sebenarnya memiliki arti ganda. Pada satu sisi, ia berarti 
gerakan untuk menghidupkan ilmu-ilmu kemanusiaan atau biasa disebut 
“humaniora.” Pada sisi lain, ia berarti sebuah gerakan fi lsafat untuk menekankan 
sentralitas manusia. Lihat Paul F. Grendler. “Humanism: Ancient Learning, 
Criticism, Schools and Universities,” dalam Angelo Mazzocco, ed., Interpretations 
of Renaissance Humanism (Leiden & Boston: Brill, 2006), h. 79.
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kadang tidak dikehendaki oleh pemeluknya sendiri. Pada satu sisi, 
agama dapat menjadi sarana integrasi sosial, pengikat solidaritas 
sesama penganutnya dalam jamaah, gereja, sangha, dan komunitas-
komunitas keagamaan, wahana pencipta, pembangun, dan peme-
lihara perdamaian dan kedamaian; sekaligus, pada sisi lain, agama 
menjadi instrumen yang cukup efektif bagi disintegrasi sosial, men-
cipta konfl ik, ketegangan, friksi, kontradiksi, dan bahkan perang. 
Dari sini dapat dipahami bahwa keberadaan agama mengemban dua 
fungsi sekaligus, yaitu memupuk persaudaraan dan perpecahan.2 

Keanekaragaman, tak terkecuali keanekaragaman agama, dapat 
membawa konsekuensi pada perbedaan-perbedaan dan batas-batas 
golongan sosial. Ketika bersinggungan dengan faktor-faktor lain, 
perbedaan-perbedaan dan batas-batas sosial ini akan semakin 
di pertegas sehingga pemahaman terhadap orang lain akan lebih 
didasarkan pada stereotip dan prasangka. Hubungan semacam ini 
tentu akan mudah memicu munculnya ketegangan dan konfl ik. 
Dalam keadaan demikian, maka potensi integratif pada keragaman 
semakin terkalahkan oleh potensi konfl ik yang pada akhirnya akan 
merusak sistem sosial yang sudah ada.

Dari sisi teologis, dampak sosiologis krisis keagamaan tersebut 
menurut beberapa ahli agama bersumber dari cara pandang agama 
atau dalam istilah Arthur J. D’Adamo, seorang ahli yang berusaha 
melakukan sistesis antara agama dan sains, disebut sebagai “religion’s 
way of knowing.” Cara pandang agama tersebut mengklaim bahwa 
agamanya sendiri dan kitab sucinya itu: (1) bersifat konsisten dan 
penuh dengan klaim kebenaran (tanpa kesalahan sama sekali); 
(2) bersifat lengkap dan fi nal, jadi tidak ada kebenaran (apalagi 
kebenaran dalam agama) lain; (3) teks-teks keagamaan itu dianggap 
sebagai satu-satunya jalan untuk keselamatan, pencerahan atau 
pembebasan; dan (4) dalam bahasa aslinya D’Adamo, “have an 
inspired or divine author (God who is their true Author).”3 Kenyataan 

2 Hendropuspito, Sosiologi Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1984), h. 151. 
3 Lihat Arthur J. D’Adamo, Science without Bounds: A Synthesis of Science, 

Religion and Mystiism (1995). Sesuai kutipan dari Budhy Munawar-Rahman, 
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tersebut secara teologis menuntut adanya suatu pendekatan baru 
dalam pemahaman agama yang lebih pluralis, sehingga kita bisa 
lebih optimis untuk kehidupan keagamaan di masa depan dan tidak 
terjebak pada truth claim dan peggunaan double standard yang ada 
dalam masing-masing agama. 

Selain itu dari sisi yang lain, dalam proses usaha untuk mencip-
takan dan menjaga masyarakat yang humanis dan menghindari 
wajah destruktif agama, terdapat instrumen HAM yang meskipun 
relatif baru, namun ia telah menjadi kepedulian etis utama masa 
kini. Dalam diskusi-diskusi keagamaan, para humanis memiliki dua 
tema utama: fungsi sipil agama dan toleransi beragama.4 Misalnya 
saja M. Dawam Rahardjo lebih memilih untuk memperjuangkan 
kebebasan beragama dalam konteks hak fundamental seorang 
warga negara ketimbang terjebak dalam perdebatan teologis yang 
tiada akhir. Ia percaya bahwa pertikaian antaragama tidak bisa 
diselesaikan oleh mereka sendiri.Oleh karenanya, negara harus 
bertindak menjamin hak kebebasan beragama bagi seluruh warga 
negaranya.

Wacana teologi ini sulit karena masalahnya adalah mengubah 
suatu keyakinan yang dalam Islam disebut sebagai akidah, 
sesuatu yang harus diyakini sebagai kebenaran mutlak yang 
tidak bisa dikompromikan. Jika yang ditempuh adalah wacana 
teologi, ini berarti membiarkan berlangsungnya pengingkaran 
hak-hak asasi manusia. Hal ini juga berarti membiarkan 
berlangsungnya konfl ik, sebab masyarakat makin menyadari 
hak-haknya.5

Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman (Jakarta: Paramadina, 2001), 
h. 36-37.

4 Nicola Abbagnano, “Humanism,” dalam Paul Edwards, ed., The 
Encyclopedy of Philosophy (New York: Macmillan Publishing Co., Inc. & Th e 
Free Press, 1967), 3: 71. 

5 M. Dawam Rahardjo, “Agama dan Hak-hak Sipil,” dari http://www.icrp-
online.org/wmview.php?ArtCat=2. 
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Tulisan ini berusaha mendiskusikan agama yang sedang dalam 
sorotan dan tantangan kemanusiaan; kemudian bagaimana mema-
hami agama agar sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan; dan apa 
yang harus diperbuat agar dapat menutupi kekosongan/kelemahan 
agama dalam perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan 
tersebut.

Agama dan Tantangan Kemanusiaan 

Dari segi etnografi s tidak ada satu kelompok manusia pun di 
dunia yang tidak mempunyai kepercayaan, bagaimana pun seder-
hananya masyarakat ataupun kepercayaan itu sendiri. Karena itu, 
agama atau kepercayaan juga merupakan lembaga yang tertua 
dalam sejarah dunia yang melibatkan diri jauh ke dalam persoalan 
masyarakat. Dalam hubungan itu juga agama termasuk lembaga 
yang tertua dalam masyarakat yang prihatin terhadap masalah 
permusuhan dan perdamaian dalam masyarakat. Hal tersebut bisa 
dilihat bahwa upacara-upacara ibadah dan tempat ibadah, misalnya, 
berfungsi sebagai sentrum dan integrator, sebagai wadah Treuga Dei 
(Perdamaian Allah) bagi kedua belah pihak yang berperang.6

Selama berabad-abad agama telah menjadi pengawal peradaban 
manusia. Kebudayaan dengan pelbagai perniknya berkembang subur 
dan berbunga harum tak lepas dari peranan agama dan agamawan, 
di mana agama dianggap sebagai bagian kebudayaan itu sendiri, 
bahkan menjadi elemen dasar kehidupan baik komunal maupun 
individual. Namun, tak dapat disangkal pula bahwa agama telah 
mendapat tantangan berat dan kini sedang dipertaruhkan pamornya. 
Keadaan demikian, menurut Charles Kimball, bahwa sepanjang 
sejarah, gagasan dan komitmen keagamaan telah mengilhami 
individu dan kaum beriman meninggalkan semua kepentingan 

6 J. Garang, “Ambivalensi Agama antara Dominasi dan Toleransi,” dalam 
Agama dan Tantangan Zaman: Pilihan Artikel Prisma 1975-1984 (Jakarta: LP3ES, 
1985), h. 144. 
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pribadi yang sempit demi tercapainya nilai dan kebenaran yang 
lebih tinggi. Sejarah menunjukkan bahwa cinta kasih, pengorbanan 
diri, dan pengabdian kepada orang lain sering kali memang berakar 
pada pandangan dunia keagamaan; pada saat yang sama, sejarah 
dengan jelas menunjukkan pula bahwa agama sering kali justru 
memperlihatkan contoh terburuk perilaku manusia.7 Dengan kata 
lain, di satu pihak, agama telah turut ambil bagian dalam gerak 
aktual proses humanisasi, dan, di lain pihak, agama kerap kali justru 
merusak dan menghambat proses tersebut.

Ketika humanisme dilihat sebagai sebuah proses untuk me-
nempatkan dan memperlakukan manusia secara lebih manusiawi, 
maka agama mudah dilihat sebagai lawannya, sebab pada titik itu 
nyatanya agama justru menampilkan banyak ironi. Hal tersebut 
dipertegas oleh berbagai kritik dari banyak ilmuwan sekuler yang 
berpandangan bahwa agama itu sendiri adalah masalah, dengan 
argumen bahwa pandangan-dunia keagamaan bersifat anakronistik. 
Agama menurut pandangan ini, sangat tidak relevan, karena ber-
potensi memecah belah dan merusak.8 Misalnya saja pandangan 
Wilson dalam buku Against Religion, Why We Should Try to Live 
Without It:

Dalam Alkitab (Bibel) dikatakan bahwa cinta uang adalah akar 
segala kejahatan. Mungkin lebih benar lagi kalau dikatakan 
cinta Tuhan adalah akar segala kejahatan. Agama adalah tragedi 
umat manusia. Ia mengajak kepada yang paling luhur, paling 
murni, paling tinggi dalam jiwa manusia, namun hampir tidak 
ada sebuah agama yang tidak ikut bertanggungjawab atas ber-
bagai peperangan, tirani dan penindasan kebenaran. Marx 
meng gambarkan agama sebagai candu rakyat; tetapi agama 
jauh lebih berbahaya daripada candu. Agama mendorong orang 
untuk menganiaya sesamanya, untuk mengagungkan perasaan 

7 Charles Kimball, Kala Agama Jadi Bencana, diterjemahkan oleh Nurhadi 
(Bandung: Mizan, 2003), h. 31.  

8 Kimball, Kala Agama Jadi Bencana, h. 35. 
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dan pendapat mereka sendiri atas perasaan dan pendapat orang 
lain, untuk mengklaim bagi diri mereka sendiri sebagai pemilik 
kebenaran.9

Charles Kimball, juga mengingatkan bahwa ketika agama 
ditempatkan secara keliru, ia bisa berubah menjadi kekuatan 
pem bu nuh yang mengerikan, korup, dan jahat. Menurutnya, 
ada lima faktor yang bisa membuat agama busuk dan menjadi 
bencana dengan mendukung terciptanya ideologisasi konfl ik dan 
kekerasan atas nama agama, peminggiran yang lain dan berbeda, 
dan penegasian atas pluralitas keberagamaan. Pertama, bila agama 
mengklaim kebenaran dirinya sebagai kebenaran mutlak, absolut, 
dan tak tergugat. Sementara klaim kebenaran agama-agama lain 
adalah palsu dan tidak benar. Kedua, kepatuhan buta kepada 
pimpinan agama. Ketiga, kecenderungan pada zaman yang ideal. 
Zaman ini dipahami sebagai zaman di mana manusia terbebaskan 
dari beban dosa, kekacauan, kejahatan, dan yang paling penting 
tercapainya kebahagiaan hidup yang sejati nan sempurna. Keempat, 
agama melakukan pembenaran terhadap segala cara untuk mencapai 
tujuan. Kelima, agama menyerukan perang suci (holy war). Perang 
suci yang semestinya dipahami sebagai pembelaan defensif, justru 
sering kali diinterpretasikan sebagai bentuk perlawanan ofensif.10

Dalam sejarahnya, tak ada satu pun agama yang benar-benar 
mau berbagi kebenaran dengan umat yang lain. Maka, menjadi 
logis jika perjalanan sejarah agama-agama memang penuh dengan 
pertumpahan darah, kekerasan, dan hegemoni atas nama kebenaran. 
Dan, kalaupun ada rambu-rambu “toleransi” dalam ajaran agama, 
maka memang berkembang secara ideal, tetapi dalam praktik 

9 Lihat A.N. Wilson, Against Religion, Why We Should Try to Live Without 
It (London: Chatto and Windus, 1992), h. 1, sesuai dengan kutipan Budhy 
Munawar-Rachman, Islam Pluralis, h. 35-36.  

10 Lihat Kimball, Kala Agama Jadi Bencana, h. 15-21. Dalam buku ini, 
Kimball melakukan penelusuran mendalam mengenai sejauh mana keterlibatan 
agama dalam penciptaan realitas konfl ik dan kekerasan yang mengatasnamakan 
agama. 
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sejarahnya mungkin tidak (atau sedikit sekali) terjadi. Sebab secara 
teoretis, konsep toleransi agama berada tepat di tengah antara 
indiferensi (keacuhan) dan ignoransi (ketidakpedulian). Dan, 
seandainya sebuah institusi agama mengakui eksistensi yang lain, 
biasanya hal itu didasarkan pada kepentingan sosiologis dan politis 
institusi yang bersangkutan dan bersifat kondisional atau ad-hoc 
(yakni hanya berlaku untuk komunitas itu dan bisa jadi sama sekali 
tidak berlaku untuk komunitas yang lain dalam kelompok agama 
yang sama apalagi untuk bisa diterapkan bagi kelompok agama 
lain).11

Dari sini, bisa dipahami bahwa manakala agama selalu me nge-
de pankan absolutisme klaim kebenaran, memotivasi diri dengan 
mekanisme ketakutan, dan mereduksi dirinya hanya pada tataran 
institusi, maka agama akan selalu terperangkap dalam kecende-
rungan-kecenderungan kontradiktif. Ketidakpekaan agama ter-
hadap kecenderungan-kecenderungan kontradiktifnya akan mem-
buatnya semakin lemah, terutama ketika harus berhadapan dengan 
modernitas yang antara lain ditandai oleh penghargaan terhadap 
otonomi manusia dan pengutamaan perspektif sekuler yang memang 
relativistik. Bila agama tak menyadari itu semua, maka kehidupan 
religius akan mengalami, apa yang disebut Claude Geff ra, “alienasi 
kultural.”12

Pendekatan Pluralis 

Kemajemukan sudah menjadi realitas dunia ini. Keragaman 
terdapat di berbagai ruang kehidupan, termasuk dalam kehidupan 
beragama. Saat ini, hampir tidak ada suatu negara yang seluruh 
masyarakatnya menganut agama yang seragam (uniform). Bahkan, 

11 Ismatu Ropi, “Pluralisme, Negara, dan Regulasi Agama,” dalam Mimbar  
2/ 3 (2007): 417. 

12 Lihat Claude Geff re, O.P., “Th e Future of Th e Religious Life in the Era 
of Secularization,” Secularization and Spirituality, Concilium  49 (1969): 85. 
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kalaupun ada suatu masyarakat yang hanya menganut satu agama, 
pluralitas bisa terjadi pada level penafsiran atas ajaran agama itu. 
Pluralitas pada wilayah tafsir ini pada gilirannya akan melahirkan 
pluralitas pada level aktualisasi dan pelembagaannya.13 

Untuk menghadapi realitas dunia — khususnya agama yang 
semakin plural tersebut, yang dibutuhkan bukan bagaimana 
menjauhkan diri dari adanya pluralitas, melainkan bagaimana 
cara atau mekanisme untuk menyikapi pluralitas itu. Di sini para 
agamawan sekurangnya terpolarisasi ke dalam tiga jenis paradigma 
dan penyikapan:14

Pertama, sikap eksklusivis: agama lain dipandang sebagai agama 
buatan manusia sehingga tidak layak dijadikan pedoman. Umat 
agama lain dinyatakan sebagai sekumpulan orang yang berada 
dalam kegelapan, kekufuran, dan tidak mendapatkan petunjuk 
Tuhan. Kitab suci agama lain dianggap tidak asli karena di dalamnya 
telah ada perubahan (tahrīf) menyesatkan yang dilakukan oleh para 
tokoh agamanya. Di dalam agama lain tidak ada jalan keselamatan, 
karena jalan itu hanya ada satu, yaitu melalui nabinya. Dengan ini, 
mereka berusaha agar orang lain memeluk agama dirinya. Kedekatan 
kelompok eksklusivis dengan kalangan agama lain tidak untuk 
sebuah persahabatan, melainkan untuk dakwah atau misi agar orang 
lain itu melakukan apostasi atau pindah agama.

Kedua, sikap inklusivis: sikap ini menyatakan tentang pen ting-
nya memberikan toleransi terhadap orang lain, terlebih umat lain 
yang mendasarkan pandangan keagamaannya kepada sikap tunduk 

13 Uraian lebih lanjut mengenai hal ini, lihat Abd. Moqsith Ghazali, Argumen 
Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur’an (Depok: KataKita, 
2009), h. 1-2.  

14 Tiga jenis paradigma ini dipinjam dari Paul F. Knitter ketika ia menjelaskan 
tahap perjalanan keagamaannya. Lihat  Paul F. Knitter, Satu Bumi Banyak Agama: 
Dialog Multi Agama dan Tanggung Jawab Global, diterjemahkan oleh NicoA. 
Likumahuwa (Jakarta: Gunung Mulia, 2003), h. 4-11. Bandingkan dengan 
pen dapat John Cobb, seorang teolog kenamaan, yang menjelaskan pandangan 
teologis Kristen dalam menyikapi agama lain. Lihat Alwi Shihab, Islam Inklusif: 
Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama  (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), h. 
84-85.
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dan patuh hanya kepada Tuhan. Paradigma ini hendak merangkul 
agama lain dengan cara halus.

Ketiga, sikap pluralis: berpendirian bahwa setiap agama me mang 
punya jalan sendiri-sendiri. Jalan-jalan menuju Tuhan bera gam, 
banyak, dan tidak tunggal. Semuanya bergerak menuju tujuan yang 
satu, Tuhan. Tuhan yang Satu memang tak mungkin dipahami secara 
tunggal oleh seluruh umat beragama. Karena itu, paradig ma pluralis 
menegaskan bahwa yang lain itu harus dipahami sebagai yang lain. 
Paradigma pluralis tak menilai agama lain. Semua agama memiliki 
hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang, termasuk hak 
pemeluk agama untuk menjalankan agamanya secara bebas. Yang 
lain tidak perlu dipaksa pindah agama sebagaimana dikehendaki 
paradigma eksklusivis, atau diakui sebagai orang yang terselamatkan 
sekalipun berada di luar agama dirinya sebagaimana dinyatakan 
paradigma inklusivis.

Dalam menghadapi realitas agama yang plural, sejumlah 
intelektual menilai bahwa pandangan eksklusivis tidak memadai 
untuk diterapkan. Pandangan eksklusivis cenderung bersikap 
negatif dan merendahkan agama orang lain. Eksklusivisme po-
tensial berujung pada malapetaka bagi kerukunan antarumat 
beragama. Sikap eksklusivis, yang menutup diri, dipandang bukan 
merupakan suatu kekokohan dasar yang sejati dalam beriman, tetapi 
kegoyahan. Dalam konteks tersebut, ketertutupan adalah cermin 
dari ketakutan yang merupakan cermin kegoyahan. Kekokohan 
dasar dalam beriman bagi seseorang justru terbukti ketika ia berani 
berhadapan dengan orang-orang lain yang berbeda pandangan 
dengannya dalam satu agama dan orang-orang lain yang berbeda 
agama dengannya.15

Begitu juga dengan paradigma inklusivis yang melakukan 
pengakuan sepihak bahwa orang lain akan tetap terselamatkan 
se jauh mereka menjalankan misi dasar agamanya, sekiranya yang 

15 Kautsar Azhari Noer, “Passing Over: Memperkaya Pengalaman 
Keagamaan,” dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, ed., Passing Over: 
Melintasi Batas Agama (Jakarta: Gramedia-Paramadina, 1998), h. 265. 
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lain itu menyatakan ketundukannya hanya kepada Tuhan. Cara 
pandang inklusivis memang terbuka terhadap adanya berbagai 
jalan menuju Tuhan, akan tetapi jalan yang paling benar tetap jalan 
yang dirintis agamanya, yaitu jalan yang paling memungkinkan 
seseorang mendapatkan kerelaan (ridlā) Tuhan. Mereka masih 
menilai, dengan patokan agamanya sendiri, bahwa jalan yang 
ditempuh umat agama lain tidak benar sepenuhnya. Karena itu, 
bawah sadar kelompok inklusivis masih menghendaki agar orang 
lain menempuh jalan yang sama dengn dirinya. Mereka berusaha 
menunjukkan bahwa agamanya adalah agama cinta damai, anti 
kekerasan, dan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Dengan 
demikian, paradigma inklusivis masih menganut satu pandangan 
tentang adanya superioritas agama tertentu di atas agama-agama 
lain. Agama lain dipandang sebagai langkah atau tangga-tangga 
menuju agama dirinya.16

Kelemahan-kelemahan paradigma eksklusivis dan inklusivis 
menyebabkan paradigma pluralis menjadi alternatif dalam menyi-
kapi keniscayaan pluralitas tersebut. Salah seorang tokoh penganut 
paham pluralisme agama, yakni John Hick, menyatakan bahwa 
terminologi religious pluralism itu merujuk pada suatu teori dari 
hubungan antara agama-agama dengan segala perbedaan dan per-
tentangan klaim-klaim mereka. Pluralisme, secara eksplisit menerima 
posisi yang lebih radikal yang diaplikasikan oleh inklusivisme: yaitu 
satu pandangan bahwa agama-agama besar mewujudkan persepsi, 
konsepsi, dan respon yang berbeda-beda tentang Th e Real atau 
Th e Ultimate. Juga, bahwa tiap-tiap agama menjadi jalan untuk 
menemukan keselamatan dan pembebasan.17 

Dalam pengantar bukunya God Has Many Names, Hick meng-
ajak kaum Kristen untuk meninjau kembali pandangan mereka 
terhadap agama lain. Sejarah kekristenan Barat, menurutnya, 

16 Lihat Ghazali, Argumen Pluralisme Agama, h. 60-61. 
17 John Hick, “Pluralism, Religious,” dalam Mircea Eliade, ed., The 

Encyclopedia of Religion (New York: MacMillan Publishing Company, 1987), 
12: 331. 
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belum lama sadar tentang “kesadaran plural.” Sebelumnya, agama-
agama seperti Hinduisme, Buddhisme, Yudaisme, dan Islam, pada 
umumnya dipandang sebagai sisa-sisa paganisme, yang dipandang 
inferior terhadap agama Kristen dan menjadi sasaran empuk kaum 
misionaris Kristen. Tapi saat ini, lanjutnya, “kita semua telah 
menyadari bahwa — dalam berbagai tingkatan — sejarah kekristenan 
kita adalah salah satu dari berbagai arus kehidupan keagamaan yang 
masing-masing memiliki satu bentuk pengalaman, pemikiran, dan 
spiritualitas keagamaan yang khas. Karena itu, kita harus menerima 
adanya keperluan untuk meninjau kembali pemahaman keagamaan 
kita, bukan sebagai satu-satunya (agama), tetapi sebagai salah satu 
dari sekian banyak agama.”18

Paparan di atas menyampaikan pengertian bahwa pluralisme 
agama adalah suatu sistem nilai yang memandang keberagaman 
atau kemajemukan agama secara positif sekaligus optimis dengan 
menerimanya sebagai kenyataan (sunnatullāh) dan berupaya agar 
berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan itu.19 Dikatakan 
“secara positif” karena mengandung pengertian agar umat beragama 
tidak memandang kemajemukan agama sebagai kemungkaran 
yang harus dibasmi, melainkan sebagai wahana untuk menjalin 
silaturahmi dan toleransi. Dan dinyatakan “secara optimis” karena 
kemajemukan agama itu sesungguhnya sebuah potensi agar setiap 
umat terus berlomba menciptakan kebaikan di muka bumi. 

Instrumen Hak Asasai Manusia

Kebebasan beragama merupakan bagian dari hak asasi ke-
agamaan. Hak asasi keagamaan dimaksudkan sebagai hak inheren 
seseorang di ranah privat ataupun publik untuk beribadah ataupun 
tidak beribadah sesuai dengan kesadaran, pemahaman, atau pilihan-

18 Lihat Kata Pengantar buku John Hick, God Has Many Names (Philadelphia: 
Th e Westminster Press, 1982). 

19 Madjid, Islam, Doktrin, dan Peradaban, h. xxv. 
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nya; untuk membuktikan dan menyebarkan kepercayaannya; untuk 
bergabung dalam sebuah lembaga keagamaan; dan untuk mengubah 
identitas keagamaannya — seluruhnya tanpa gangguan, pengani-
ayaan, atau diskriminasi. Hak asasi keagamaan mengandaikan 
kesetaraan semua agama, termasuk yang tidak beragama, di hadapan 
hukum, dan karenanya, sesuai dengan hukum seorang warga negara 
tidak boleh mendapatkan keuntungan juga kerugian dikarenakan 
kepercayaannya atau identitas keagamaannya.20

Dalam sejarah Eropa, prinsip kebebasan beragama berakar 
pada konsep kebebasan berpikir dan berkatahati (liberty of thought 
and liberty of conscience). Sebuah konsep yang muncul pertama kali 
dalam Perjanjian Westphalia tahun 1648 yang mengakhiri sejarah 
peperangan atas nama agama di Eropa.21

Kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia dan realitas 
sosial tidak muncul dalam perkembangan sejarah umat manusia, 
paling tidak sampai akhir abad ke-18, sebagaimana terlihat dalam 
permulaan kelahiran negara Amerika Serikat dan Revolusi Prancis. 
Kebebasan beragama menjadi inti hak asasi manusia — bahkan 
yang paling mendasar — yang dideklarasikan secara simultan dalam 
Deklarasi Prancis tahun 1789 (Th e French Declaration des droits des 
homes et citoyens) dan Bill of Rights Amerika Serikat.22

Dalam pemikiran politik, konsep kebebasan mendapatkan 
penafsiran yang beragam. Salah satu defi nisi kebebasan adalah bahwa 
tiadanya halangan atau rintangan bagi seseorang untuk berbuat. 
John Locke mengemukakan bahwa hukum sekalipun tidak boleh 

20 James E. Wood Jr., “Religious Human Rights and a Democratic State,” 
Journal of Church and State  46 (2004): 739. 

21 Penjelasan tentang sejarah diskursus kebebasan beragama sebagai dictum 
internasional dapat ditemui dalam laporan Arcot Krishnawami tahun 1959, 
Study of Discrimination in the Matter of Religious Rights and Pratice, lihat Natan 
Lerner, “Th e nature and Minimum of Freedom of Religion or Belief,” dalam 
Tore Lindholm, dkk., ed., Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook 
(Leiden: Martinus Nijhoff  Publishers, 2004), h. 68-69. 

22 Leonard Swindler, “Freedom of Religion and Dialogue,” dalam Lindholm, 
dkk., ed., Facilitating Freedom of Religion or Belief, h. 761.
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membatasi kebebasan, dan justru harus menjaga dan memperluas 
kebebasan. Di sisi lain, pandangan modern memandang bahwa 
kebebasan diakui menemui batasannya bila berbenturan dengan 
hukum positif. Werner Becker memahami kebebasan dalam arti 
seseorang dalam batasan-batasan yang telah ditentukan bisa berbuat 
atau meninggalkan apa yang dikehendakinya. Batasan-batasan 
itu boleh jadi adalah kondisi biologisnya ataupun hukum positif. 
Sementara itu, John Stuart Mill menolak kebebasan yang bisa mem-
bahayakan orang lain (harm to others).23

Untuk memahami agama dalam konteks ini, Jeremy Gunn 
mengemukakan tiga segi agama.24 Pertama, agama sebagai keperca-
yaan yang meyakini hal-hal seperti Tuhan, kebenaran, dan doktrin 
kepercayaan. Kedua, agama sebagai identitas yang menekankan 
pada afi liasi dengan kelompok. Dalam hal ini, identitas agama 
dialami sebagai sesuatu yang berhubungan dengn keluarga, etnisitas, 
ras, atau kebangsaan. Ketiga, agama sebagai jalan hidup (way of 
life) yang berhubungan dengan tindakan, ritual, kebiasaan, dan 
tradisi yang membedakan umatnya dari pemeluk agama lain. 
Tampak bahwa dalam segi ini, agama sangat bersinggungan dengan 
kepentingan publik. Ini berarti bahwa agama tidak cukup hanya 
berupa kepercayaan akan spiritualitas yang sifatnya interior, ataupun 
sebagai identitas afi liasi kelompok saja. 

Banyak pihak menghormati kebebasan beragama sebagai salah 
satu hak asasi manusia terpenting di era modern. Bahkan banyak 
pihak yang berpendapat bahwa kebebasan beragama ialah hak 
dasar doktrin hak asasi manusia modern. Seperti yang diungkapkan 
oleh Franklin Littell yang menjelaskan kebebasan beragama se-
bagai “kemenangan kebebasan yang paling berharga” dan “di 

23 Lihat Masykuri Abdillah, “Kebebasan Berekspresi dalam Konteks 
Masyarakat Indonesia,” dalam Abdul Hakim dan Yudi Lathif, ed., Bayang-
bayang Fanatisisme: Esai-esai untuk Mengenang Nurcholish Madjid (Jakarta: PSIK 
Universitas Paramadina, 2007), h. 189. 

24 Lihat  T. Jeremy Gunn, “Th e Compelexity of Religion and the Defi nition of 
“Religion” in International Law,” Harvard Human Rights Journal 16 (2003): 200.
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antara hak-hak dasar lain, kebebasan beragama adalah yang paling 
diprioritaskan.”25

Ada banyak alasan beragam atas keutamaan ini, tetapi ke-
ba nyakan komentator cenderung sepakat bahwa kebebasan 
ber  agama merupakan dasar masyarakat demokratis dan bebas. 
Mereka memahami bahwa kebebasan politik tidak terpisahkan dari 
kebebasan beragama. Kebebasan politik berakar pada kebebasan 
beragama dan tidak bisa diperkokoh ataupun dikembangkan 
terkecuali melaluinya. Semua partai yang berusaha memberi dasar 
lain atas kebebasan politik telah gagal dalam usahanya dan hancur 
dalam rezim tirani.26

Berbagai pengakuan atas urgensi kebebasan beragama tersebut 
memposisikan kebebasan sebagai sebuah instrumen hak asasi 
manusia terpenting dalam sejarah manusia. Pengakuan tersebut 
diabadikan dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia inter-
nasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 dan 
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau 
Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) tahun 1966.

Aturan mengenai perlindungan kebebasan beragama diatur 
dalam pasal khusus dalam DUHAM. Masuknya hak kebebasan 
bergama dalam DUHAM menunjukkan betapa serius dan pen-
tingnya hak tersebut. Dengan demikian, hak kebebasan beragama 
dapat diasumsikan sebagai salah satu hak yang paling fundamental. 
Pasal DUHAM yang mengatur hak kebebasan beragama adalah pasal 
18 yang berbunyi: “Everyone has the right to freedom of thought, 
conscience and religion; this right includes freedom to change his 
religion or belief, and freedom, either alone or in community with 
others and in public or private, to manifest his religion or belief in 
teaching, practice, worship and observance.”

25 Franklin H. Littell, “Th e Ecumenical Commitment to Human Rights,” 
Journal of Ecumenical Studies  29 (1992): 388. 

26 Lihat C. B. Hastings, “Hughes-Felicite Robert de Lamennais: A Catholic 
Pioneer of Religious Liberty,” Journal of Church and State  30 (1988): 321.
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Dari pasal tersebut, kita bisa melihat bahwa hak kebebasan 
beragama meliputi kebebasan untuk mengubah agama atau keyakin-
anya, serta kebebasan secara pribadi atau bersama-sama dengan 
orang lain dan secara terbuka atau pribadi, untuk menjalankan 
agama atau keyakinannya dalam pengajaran, praktek, ibadah dan 
ketaatan.

Kerangka pasal 18 DUHAM tersebut kemudian didefi nisikan 
dalam pasal 18 KIHSP27 yang memuat 4 ayat:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan 
dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk meng-
anut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas 
pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu 
maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tem-
pat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau 
kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, peng-
amalan, dan pengajaran.

2. Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu 
kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu 
agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. 

3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan 
seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum 
yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, 

27 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik atau International 
Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang terbentuk pada tahun 1966, 
namun mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976. Dan sejak 31 Desember  2002 
telah diratifi kasi oleh 149 Negara, termasuk 41 dari 57 Negara anggota Organisasi 
Konferensi Islam. Lihat Mashood A. Baderin, Hukum Internasional Hak Asasi 
Manusia & Hukum Islam, diterjemahkan oleh Musa Kazhim dan Edwin Arifi n 
(Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007), h. 47. Sedangkan Indonesia, 
baru pada tahun 2005 meratifi kasi kovenan tersebut. Padahal jika dilihat secara 
politis, Indonesia ini sangat beragam, sehingga seharusnya hak-hak ini sudah 
diratifi kasi sejak dulu. Lihat Anis Baswedan, “Kovenan tentang Hak-hak Sipil 
dan Politik,” dalam Hamid Basyaib, ed., Membela Kebebasan: Percakapan tentang 
Demokrasi Liberal (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 54.
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kesehatan, atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan 
dasar orang lain.

4. Negara-negara peserta Kovenan ini berjanji untuk menghor-
mati kebebasan orangtua, dan jika ada wali, wali yang sah, 
untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral 
bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka 
sendiri.

Dari bunyi pasal dan ayat dalam DUHAM dan KIHSP ini 
bisa dipahami bahwa kebebasan beragama memiliki dua dimensi. 
Dimensi pertama ialah kebebasan internal (forum internum), 
artinya “bebas untuk meyakini dan memeluk satu agama tertentu,” 
termasuk pindah dari satu agama ke agama lain. Meski demikian, 
kebebasan internal ini tidak secara otomatis melahirkan hak untuk 
memanifestasikan dan menyiarkan agama di ranah publik. Hal 
ini dikarenakan adanya dimensi kedua dari kebebasan beragama. 
Dimensi kedua ialah kebebasan eksternal (forum externum), yakni 
hak kondisional yang bisa menjadi subjek pembatasan karena 
bersinggungan dengan hak-hak asasi orang lain. Kebebasan eksternal 
ini dengan jelas terutama dapat disaksikan dalam dokumen KIHSP 
pasal 18 (3) yang sekaligus membedakannya dari DUHAM 
1948.

Kedua dimensi kebebasan beragama ini saling berkaitan dan 
tidak bisa dipisahkan. Akibatnya, kebebasan beragama bukanlah 
kebebasan tanpa batasan. Penegakan kebebasan beragama tetap 
harus mempertimbangkan keamanan, ketertiban, kesehatan atau 
moral masyarakat, yang dirangkai dalam suatu ketentuan hukum. 
Kebebasan beragama seseorang juga dibatasi oleh pengakuan atas 
hak dasar dan kebebasan orang lain. Komite Hak Asasi Manusia 
selanjutnya menerangkan bahwa: “Pasal 18 (3) membolehkan 
pembatasan kebebasan menjalankan agama atau keyakinan hanya 
bila pembatasan itu ditentukan oleh hukum dan diperlukan untuk 
melindungi kemanan, ketertiban, kesehatan, atau moral publik, 
atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar orang lain. Kebebasan 
dari paksaan untuk menganut atau menerima suatu agama atau 
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keyakinan dan kemerdekaan orangtua dan wali untuk menjamin 
pendidikan religius dan moral tidak bisa dibatasi.”28

Inti normatif dari hak asasi kebebasan beragama bisa dipadatkan 
dalam delapan komponen, yaitu:

1. Kebebasan internal: setiap orang memiliki hak kebebasan berpikir, 
berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk 
semua orang untuk memiliki, mengadopsi, mempertahankan 
atau mengganti agama atau kepercayaannya.

2. Kebebasan eksternal: setiap orang memiliki kebebasan, baik 
sendiri maupun di dalam masyarakat dengan yang lain, di ruang 
pribadi ataupun publik, untuk memanifestasikan agama atau 
kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan 
dan pengajaran.

3. Anti-kekerasan: tidak seorang pun boleh ditundukkan atas 
kekerasan yang akan merusak kebebasannya untuk memiliki 
atau mengadopsi agama dan kepercayaan sesuai pilihannya.

4. Anti-diskriminasi: negara berkewajiban menghormati dan 
memastikan seluruh individu dalam wilayahnya tunduk 
terhadap jaminan hukum kebebasan beragama tanpa meman-
dang bulu dalam segala hal, seperti ras, warna kulit, jenis ke-
lamin, bahasa, agama atau kepercayaan, politik, kebangsaan, 
kekayaan, kelahiran, atau status-status lain.

5. Hak orang tua dan wali: negara berkewajiban menghormati 
kebebasan orangtua atau wali untuk memastikan pendidikan 
agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan hukum 
dan perlindungan hak kebebasan beragama anak-anak sejalan 
dengan perkembangan kapasitas anak.

6. Kebebasan dan kedudukan hukum perusahaan: aspek vital 
kebebasan beragama, terutama dalam masa kontemporer, ialah 
komunitas keagamaan memiliki kedudukan dan hak kelembagaan 
untuk mewakili hak dan kepentingannya se bagai masyarakat. 
Komunitas keagamaan karenanya memiliki memiliki hak ke-

28 Baderin, Hukum Internasional, h. 127. 
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bebasan beragama, yang mencakup hak oto nomi dalam urusan 
sendiri. walaupun mereka tidak memiliki status kedudukan 
hukum yang formal, mereka tetap memiliki hak memperoleh 
status legal sebagai bagian dari hak kebebasan beragama atau 
berkeyakinan mereka dan khususnya sebagai aspek kebebasan 
untuk memanifestasikan keyakinan agama tidak hanya secara 
individual, tetapi dalam masyarakat bersama yang lain.

7. Batas pembatasan yang diizinkan pada kebebasan eksternal: 
kebebasan untuk memanifestasikan agama atau keyakinan 
seseorang dapat ditundukkan hanya kepada pembatasan-
pembatasan tertentu sebagaimana ditentukan oleh hukum dan 
diperlukan untuk perlindungan keselamatan publik, tata tertib, 
kesehatan atau moral, atau hak fundamental orang lain.

8. Tidak dapat dikurangi (non-derogable): negara tidak boleh 
mengurangi hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, 
bahkan dalam keadaan darurat sekalipun. 29

Dari uraian di atas bisa dipahami bahwa walapun kebebasan 
beragama berlaku untuk individu, kebebasan beragama juga men-
cakup perlindungan aktivitas masyarakat dan hubungan antar-
generasi. Komunitas keagamaan mengambil keuntungan dari 
perlindungan yang diberikan atas aktivitas masyarakat. Negara 
dibebani dengan kewajiban-kewajiban terkait untuk menjamin 
hak institusional kelompok-kelompok agama.30 Hal tersebut 
karena ketika negara meratifi kasi instrumen HAM tersebut, maka 
ia tersebut mengikat secara hukum dan mewajibkan negara peserta 
(state parties) untuk memasukkannya sebagai bagian dari perundang-
undangan nasionalnya, memberi jaminan kebebasan beragama atau 
berkeyakinan yang sangat luas, beserta pembatasan lazimnya. 

29 Kedelapan komponen ini disarikan dari berbagai instrumen internasional 
yang memuat tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan seperti DUHAM 
pasal 18 dan KIHSP pasal 18 ayat 1-4. Lihat Lindholm, et.al., ed., Facilitating 
Freedom of Religion or Belief, h. xxxviii-xxxix. 

30 Lindholm, et.al., ed., Facilitating Freedom of Religion or Beliefe, h. ix. 
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Agama Masa Depan dan Regulasi Negara

Sudah saatnya agama memikirkan ulang klaim absolut atas 
kebenarannya. Seperti telah dipaparkan di muka, karakteristik 
pemahaman kebenaran inilah yang cenderung membentuk agama 
berwatak kaku, keras, dan destruktif, bahkan bagi diri agama sendiri. 
Menarik melihat penuturan Komaruddin Hidayat dan M. Wahyuni 
Nafi s yang menggambarkan bahwa agama masa depan yang akan 
muncul adalah sebuah agama yang akan dihayati sebagai sebuah 
wadah, ekspresi dan manifestasi pencarian makna hidup manusia 
melalui aktualisasi kemanusiaannya. Yaitu agama yang menekankan 
dan menghargai persamaan nilai-nilai luhur pada setiap agama, 
sementara agama parokial pada tingkat tertentu cenderung melihat 
perbedaannya dari agama lain karena kepentingan ideologis. Berbeda 
dengan teologi tradisional yang amat menekankan sabda Tuhan yang 
diwakili oleh lembaga agama dengan para tokoh-tokohnya yang 
cenderung doktriner, teologi agama masa depan lebih konsen pada 
persoalan lingkungan hidup, etika sosial, dan masa depan kemanusiaan, 
dengan mengandalkan pada kekuatan ilmu pengetahuan empiris dan 
kesadaran spiritual yang bersifat mistikal.31

Agama sebagai suatu sistem nilai dan ajaran memiliki fungsi 
yang jelas dan pasti untuk pengembangan kehidupan umat manusia 
yang lebih beradab dan sejahtera. Dalam perspektif ajaran dan 
sejarah, agama apapun turun ke dunia untuk memperbaiki moralitas 
manusia dari kebiadaban menuju manusia bermoral. Di dalam 
agama terdapat nilai-nilai transenden berupa iman, kepercayaan 
kepada Tuhan, dan serangkaian ibadah ritual sebagai manifetasi 
kepercayaan dan kepatuhan kepada Sang Pencipta. Menurut Abd 
A’la,32 transendensi agama bersifat fungsional, bukan sekadar untuk 
kehidupan akhirat yang bersifat ekskatologis murni dan terpisah 

31 Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafi s, Agama Masa 
Depan: Perspektif Filsafat Perennial (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 116-118. 

32 Abd A’la, Melampaui Dialog Agama (Jakarta: Penerbit Kompas, 2003), 
h. 134. 
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dari kehidupan sekarang. Namun hal itu juga berfungsi praktis 
dan applicable untuk kehidupan dunia. Karena transendensi itulah, 
maka muncul ungkapan kiranya manusia menjadi khalifah Allah 
di muka bumi sebagai konkretisasi imannya. Dengan pemahaman 
demikian, maka nilai-nilai agama harus dirajut dalam kehidupan 
yang konkret, termasuk dalam kehidupan bernegara. Di sinilah 
akar tuntutan agar agama itu dilembagakan.

Agama dan negara dalam ranah praksis sosial memiliki suatu 
relasi yang unik. Dikatakan demikian, akibat aktualisasi nilai dan 
perangkat aturan agama dan negara yang dihayati dan dijalankan 
secara berbeda dapat menimbulkan dua fenomena kontradiktif. 
Di satu sisi, harmonisasi kehidupan sosial yang didasarkan pada 
tegaknya hak-hak sipil manusia dapat terwujud. Namun pada sisi 
lain, disharmoni sosial dan pemberangusan hak-hak sipil terkadang 
menjadi sebuah konsekuensi logis dari agama dan negara dalam 
relasinya dengan realitas sosial manusia. 

Secara konseptual (teoretis), agama dan negara sama-sama 
memiliki pandangan ideal tentang konsep manusia sebagai makhluk 
sosial. Untuk itu, secara sosio-yuridis, keduanya sama-sama memiliki 
seperangkat aturan main yang mengikat secara langsung pengikut 
atau warganya, yang ditujukan untuk mewujudkan tatanan ideal 
masyarakat sebagaimana dimaksud oleh keduanya. Selain itu, secara 
psikologis, agama dan negara sangat rentan memberikan pengaruh 
kejiwaan yang kuat bagi seorang individu yang menginternalisasi 
semangat keagamaan dan kenegaraan dalam dirinya. Kondisi kejiwaan 
tersebut, bagi seorang individu, bisa berdampak positif jika dimaknai 
secara rasional dan moderat. Namun sebaliknya, jika spirit keagamaan 
dan kebangsaan dihayati secara emosional dan radikal akan melahirkan 
suatu fenomena kejiwaan yang berimplikasi pada terjadinya suatu 
proses dehumanisasi dan ternodanya penegakan hak-hak sipil.

Pijakan konkretisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan ber-
negara itu ternyata melahirkan debat tiada berkesudahan mengenai 
kebebasan beragama dan gugus negara. Dalam studi ilmu negara 
lazim diterima bahwa suatu negara dibentuk untuk pertama-tama 
melindungi HAM warganegara dan memberikan kesejahteraan 
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secara optimal.33 Bagaimana menempatkan agama dalam kehidupan 
bernegara? Para pengamat sosial merumuskan beberapa teori 
untuk membaca hubungan agama dengan negara, yang antara lain 
dirumuskan dalam bentuk 3 (tiga) paradigma, yaitu paradigma 
integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik. 

Dalam gugus negara dengan paradigma integralistik, agama 
dan negara menyatu, jadi wilayah agama mencakup wilayah politik 
atau negara. Oleh karena itu, negara merupakan lembaga politik 
dan keagamaan sekaligus. Paradigma ini kemudian melahirkan 
pa ham negara-agama, di mana kehidupan kenegaraan diatur 
dengan menggunakan prinsip-prinsip kegamaan.34 Paradigma 
ini menghendaki kepentingan agama merupakan suatu hal yang 
penting untuk dilindungi.

Sementara itu, paradigma simbiotik menunjuk bahwa antara 
agama dan negara ada hubungan yang bersifat timbale-balik dan 
saling memerlukan.35 Karena sifatnya yang simbolik, maka hukum 
agama masih mempunyai peluang untuk mewarnai hukum-
hukum negara, bahkan dalam masalah tertentu tidak menutup 
kemungkinan hukum agama dijadikan sebagai hukum negara. 

Pada sisi yang ekstrim, paradigma sekularistik menolak kedua 
paradigma itu. Sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan 
dalil perlunya dipisahkan agama dengan negara. Seperti diuraiakan 
oleh Abdurrahman Wahid36 bahwa agama adalah ruh, spirit yang 
harus masuk ke negara. Sementara negara adalah badan, raga yang 
mesti membutuhkan ruh agama. Dalam konsep ini, keberadaan negara 
tidak lagi dipandang semata-mata sebagai hasil kontrak sosial dari 
masyarakat manusia yang bersifat sekular, akan tetapi lebih dari itu, 

33 Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang 
Adil (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 202.

34 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik 
Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 23-24. 

35 Wahid dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara, h. 26.
36 Abdurrahman Wahid, “Kasus Penafsiran Ulang yang Tuntas,” Kata 

Pengantar dalam Masdar F. Mas’udi, Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) 
dalam Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. xiv-xvi. 



ZULFAN TAUFIK

156 TITIK-TEMU, Vol. 7, No. 2, Januari - Juni 2015

negara dipandang sebagai jasad atau badan yang niscaya dari idealisme 
ketuhanan, sementara agama adalah substansi untuk menegakkan 
keadilan semesta. Menurut Denny JA,37 paradigma sekularisitik 
terwujud dalam konfi gurasi negara di mana agama tidak dijadikan 
instrumen politik, tidak ada ketentuan-ketentuan keagamaan yang 
diatur melalui legislasi negara, sehingga agama tidak perlu “meminjam 
negara” untuk memaksakan keberlakuan ketentuan agama.

Pada titik ini, menurut Ismatu Ropi, hampir bisa dipastikan 
bahwa penghargaan terhadap pluralisme secara otentik justru 
hanya bisa dilakukan dalam kondisi yang “secular” (untuk tidak 
mengatakan non-religius), karena dalam sebuah masyarakat atau 
negara yang menjadikan agama sebagai basis penilai utama, maka 
secara teoretis, pluralisme agama mungkin menjadi mustahil. 
Pluralisme yang sehat bisa berkembang dalam sebuah sistem sosial 
yang menjadikan agama tidak diperlakukan sebagai entitas terpisah 
atau distinct; semua nilai baik agama, budaya, etnis dan sebagainya 
diperlakukan seimbang dan proporsional.38

Penutup

Tampilnya sisi gelap agama yang disambut berbagai kritik tajam 
tentunya tidak serta-merta menghapus harapan besar terhadap 
kehadiran agama dalam usaha menciptakan kehidupan yang lebih 
manusiawi. Agama justru berpotensi untuk menggarisbawahi 
tebal-tebal usaha ini. Agama akan hadir dalam wajah yang humanis 
manakala agama memancarkan energi-energi yang memekarkan 
kehidupan yang lebih manusiawi. Berhadapan dengan berbagai 
kekhawatiran dan pertanyaan atas nasib nilai-nilai kemanusiaan dan 
kebebasan beragama di masa depan — yang dikarenakan ambivalensi 

37 Denny JA, “Islam, Negara Sekular, dan Demokrasi,” dalam Saripudin 
HA., ed., Negara Sekular Sebuah Polemik (Jakarta: Putra Berdikari Bangsa, 2000), 
h. 17-18. 

38 Ropi, “Pluralisme, Negara, dan Regulasi Agama,” h. 417. 
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agama — maka kebebasan beragama perlu ditegakkan dengan dua 
pendekatan: pertama, pendekatan internal: yakni dengan paham 
pluralisme agama; dan, kedua, pendekatan eksternal: yakni dengan 
penegakan HAM melalui regulasi yang dilakukan oleh negara. 

Pendekatan teologis dengan pemahaman dan sikap pluralis 
dirasa semakin  penting karena pluralitas telah menjadi kenyataan 
yang tidak bisa ditolak, dan pluralisme inilah yang dirasa dapat 
menjadi jalan keluar bagi pertikaian teologis yang menjadi 
akar penyebab terjadinya disharmoni antarumat beragama dan 
dehumanisasi. Tren keberagaman pluralis seperti itu tentu masih 
membutuhkan proses untuk mewujudkannya, karena pemahaman 
eksklusivisme memang telah berakar dalam tradisi agama-agama.

Untuk menutupi kelemahan agama dalam mengantisipasi 
eksklusivisme yang berujung pada rusaknya nilai-nilai kemanusiaan, 
maka instrumen HAM internasional yang menjadi tanggung jawab 
negara peserta yang turut meratifi kasi untuk memasukkannya 
dalam perundang-undangan nasional dapat menjadi “polisi” bagi 
terlaksananya nilai-nilai kemanusiaan dan kebebasan beragama 
yang sangat luas beserta pembatasan lazimnya. Dalam konteks 
inilah, sinergi antara pluralisme dan HAM menjadi penting untuk 
didiskusikan dan diimplementasikan. 
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ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Yohanes D. Anugrahbayu 

Mukadimah

Paragraf-paragraf berikut saya maksudkan lebih sebagai rang-
sangan berpikir daripada suatu telaah yang mendalam. Alasannya 
sederhana: saya bukanlah seorang pakar dalam kedua bidang yang 
saya tuliskan sebagai judul di atas. Tetapi dalam suatu negara yang 
sebagian besar warga negaranya memeluk agama Islam, pentinglah 
untuk mengkaji bagaimana agama besar ini berdialog dengan 
masalah-masalah kemanusiaan kontemporer, khususnya hak asasi 
manusia. Dan kajian seperti itu, sebagai suatu upaya bersama, bukan 
hanya milik sekelompok pakar.

Kalau kita sedikit menengok kritik terhadap agama dalam 
fi lsafat Barat, akan tampak bagaimana kritik itu mendasarkan diri 
pada aspirasi-aspirasi kemanusiaan. Setidaknya ada lima bentuk 
ateisme modern sebagai kritik terhadap agama oleh lima fi lsuf: 
Sigmund Freud (agama sebagai ilusi kekanak-kanakan), Ludwig 
Feuerbach (agama sebagai proyeksi manusia), Karl Marx (agama 
melanggengkan ketidaksetaraan kelas), Jean-Paul Sartre (agama 
tidak cocok dengan kenyataan kebebasan manusia), dan Friedrich 
Wilhelm Nietzsche (agama sebagai tanda kecacatan kehendak 
manusia).1 Kelima pemikir itu, dipandang dari sudut kritik terhadap 

1 Franz Magnis-Suseno, Menalar Tuhan (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 
64-101.
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agama, memiliki satu napas: agama menghalangi perwujudan bakat-
bakat kemanusiaan.

Tetapi dalam bentangan sejarah umat manusia, agama telah 
menampilkan diri sebagai suatu unsur kebudayaan yang berwajah 
ganda. Di satu pihak, tiada pencapaian manusia yang melebihi 
keluhuran agama. Tetapi di lain pihak, tiada kekerasan yang lebih 
mengerikan selain kekerasan atas nama agama.2 Dua wajah agama 
yang saling bertentangan tersebut menggelisahkan saya: apakah 
agama itu musuh kemanusiaan, atau justru merupakan sesuatu yang 
menjadikan manusia semakin manusiawi? Saya berpendirian sebagai 
berikut: kesejatian suatu agama, bukan hanya Islam, ditentukan 
oleh, salah satunya, kesesuaiannya dengan tuntutan-tuntutan 
kemanusiaan yang universal.

Untuk menguraikan sekaligus menguji pendirian ini, saya 
hendak maju dalam dua langkah sederhana. Pertama-tama akan 
saya sajikan apa/ siapakah sesungguhnya yang dimaksud dengan 
“manusia” kalau kita bicara tentang “Hak Asasi Manusia” (HAM). 
Dalam bagian ini akan saya uraikan bagaimana gagasan tentang 
HAM memang berakar begitu dalam pada tradisi pemikiran Barat. 
Dalam bagian kedua yang merupakan bagian terbesar dari uraian 
ini, saya hendak memberikan beberapa catatan tentang berbagai 
tanggapan dunia Islam terhadap HAM. Akan kelihatan pula dalam 
bagian tersebut, masalah universalitas HAM dan bagaimana masalah 
itu hendaknya dipecahkan.

Selayang Pandang tentang (DU)HAM 
dan Gambarannya tentang Manusia

Kendati HAM didaku sebagai yang berlaku untuk semua ma-
nusia, gambaran umum yang muncul dari rumusan-rumusannya 
adalah gambaran manusia tertentu. Gagasan tentang HAM tidak 

2 Trisno S. Sutanto, “Agama, Konfl ik, dan Kekerasan,” Titik-Temu 6/1 
(Juli-Desember 2013): 54.
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jatuh dari langit, melainkan berakar pada tradisi pemikiran tertentu. 
Sulit memungkiri kenyataan bahwa rumusan-rumusan HAM 
memang berasal dari tradisi pemikiran Barat. Karena itu, gambaran 
tentang manusia yang muncul darinya juga gambaran manusia Barat. 
Budi Hardiman menunjuk teologi Judeo-Kristiani dan fi lsafat Stoa 
sebagai akar-akar religius dan fi losofi s dari HAM. Gagasan tentang 
manusia sebagai citra Allah (Imago Dei) dalam teologi Judeo-Kristiani 
menyiratkan bahwa tak satu kuasa duniawi pun sanggup mencederai 
nilai intrinsik semua manusia, bahkan budak sekalipun. Selain 
itu, fi lsafat Stoa juga telah memaklumkan semua manusia tanpa 
kecuali (sementara Plato dan Aristoteles di sana-sini masih sering 
mengecualikan perempuan, anak-anak, dan budak dalam bangunan 
fi lsafatnya), sebagai yang berpartisipasi dalam Logos ilahi.3

Adalah Th omas Aquinas yang kemudian, melalui Teori Hukum 
Kodratnya, merumuskan konsekuensi gagasan-gagasan tersebut 
dalam konteks penyelenggaraan negara: segala hukum positif 
(hukum negara, hukum duniawi) harus tunduk pada hukum 
kodrat yang berasal dari Allah. Laju fi lsafat Barat yang semakin 
menjauhkan diri dari segala hal yang berbau ilahi tidak langsung 
bertentangan dengan Teori Hukum Kodrat dari Th omas Aquinas. 
Dengan memangkas unsur-unsur ilahi dalam teori itu, fi lsafat 
Barat modern bersandar pada sisanya, yakni hukum akal-budi yang 
menekankan kodrat rasional manusia. Secara khusus, para perumus 
teori kontrak (John Locke, Jean-Jacques Rousseau [Th omas Hobbes, 
kendati juga merumuskan kontrak sosial, adalah pengecualian 
di sini]) dalam fi lsafat politik modern mengolah pandangan itu 
menjadi semacam ruang dalam diri manusia yang “bebas-negara/
komunitas.” Akhirnya, pengagungan otonomi dan rasionalitas 
manusia mencapai puncaknya dalam Pencerahan abad ke-18, yang 
terwakili oleh Immanuel Kant melalui maksim-maksimnya yang 
begitu termasyhur.4

3 F. Budi Hardiman, Hak-hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan 
Kebudayaan (Yogyakarta: Kanisius, 2011), h. 44.

4 Hardiman, Hak-hak Asasi Manusia, h. 45-46.



YOHANES D. ANUGRAHBAYU

164 TITIK-TEMU, Vol. 7, No. 2, Januari - Juni 2015

Kendati memang penting sebagai landasan intelektual, gagasan-
gagasan fi losofi s tersebut tidak serta-merta melahirkan HAM. 
Selain aspek fi losofi s, aspek historis-politis tak kalah penting dalam 
pembentukan HAM. Cukuplah di sini kita ingat dokumen-dokumen 
seperti Magna Charta Libertatem (1215), Habeas Corpus Akte (1679), 
dokumen-dokumen Amerika seperti Virginia Bill of Right (1776) 
dan Declaration of Independence (keduanya dirumuskan pada tahun 
1776), dan dokumen Revolusi Prancis yang begitu penting dalam 
merumuskan kebebasan dan universalitas HAM, Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen (1789). Akhirnya, setelah dunia 
menyaksikan Perang Dunia II beserta rangkaian pembantaiannya 
yang keji, Perserikatan Bangsa-bangsa memaklumkan Universal 
Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak-hak Asasi 
Manusia, selanjutnya disingkat: DUHAM) pada tanggal 10 
Desember 1948 –– sebuah dokumen yang sekarang kita kenal sebagai 
acuan rumusan-rumusan HAM secara global.5

Dari uraian tentang akar-akar fi losofi s dan historis dari DUHAM 
di atas, satu hal mengemuka: kendati didaku sebagai universal, 
DUHAM sesungguhnya tak seluruhnya bersifat universal. Di 
dalamnya tersembunyi gambaran manusia yang khas Barat (dan 
Amerika Utara), yakni manusia yang menemukan identitasnya 
melalui proses sekularisasi dan individualisasi. Persis inilah, menurut 
hemat saya, titik kelemahan DUHAM. Kendati memang bermaksud 
baik, DUHAM tak pernah menyinggung apa pun tentang gambaran 
manusia yang beragam dalam setiap kebudayaan. Dalam konteks 
perdebatan antara individualisme dan kolektivisme, DUHAM secara 
umum jatuh pada ekstrem individualisme sehingga, dalam kata-kata 
Budi Hardiman, “hampir tidak memberi tempat untuk afi liasi sosial 
manusia ke dalam kelompoknya.”6

Persis itulah masalah pokok DUHAM, khususnya bagi dunia 
Islam. Dalam paragraf-paragraf berikut, akan saya uraikan bagaimana 

5 Untuk uraian lebih lanjut tentang garis-garis besar isi dokumen-dokumen 
ini, lihat Hardiman, Hak-hak Asasi Manusia, h. 46-50.

6 Hardiman, Hak-hak Asasi Manusia, h. 50-51.
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dunia Islam menanggapi DUHAM dari PBB itu. Tanggapan 
tersebut, seperti halnya Islam sendiri, tidaklah seragam.

Tanggapan Dunia Islam 
dan Masalah Universalitas HAM

Perumusan DUHAM seperti saya uraikan di atas sesungguhnya 
tidak berjalan mulus. Sebelum DUHAM dimaklumkan pada tang-
gal 10 Desember 1948, negara-negara seperti Arab Saudi, Siria, Irak, 
Pakistan, dan Afganistan menyatakan keberatan terhadap beberapa 
pasal, khususnya pasal 18 yang membahas pergantian agama. Dunia 
Islam menganggap DUHAM sebagai produk dari –– dua istilah 
yang seakan-akan sudah sedemikian terkutuk bagi kebanyakan umat 
Muslim –– sekularisme dan liberalisme. Sebagai tanggapan atas 
DUHAM, Dewan Islam Eropa (Islamic Council for Europe) pada 
tanggal 19 September 1981 merumuskan Deklarasi Universal Hak-
hak Asasi Manusia Islam (selanjutnya disingkat: DUHAMIS). Sikap 
reaktif terhadap HAM seperti itu tak hanya datang dari pihak Islam. 
Kendati HAM memiliki akar-akar Kristianitas, Gereja Katolik 
membutuhkan waktu kurang lebih lima belas tahun (ditandai 
oleh Ensiklik Pacem in Terris [1963] dari Paus Yohanes XXIII) 
untuk sekadar tidak melawan –– dan ini sama sekali bukan berarti 
mendukung –– gagasan-gagasan dalam DUHAM.

Sikap reaktif itu bukan tanpa dasar. Seperti saya uraikan secara 
singkat di depan, DUHAM tidak muncul dari ruang hampa sehingga 
harus dinilai sebagai “baik-baik saja.” Demi semakin menegaskan 
perkaranya, dapat dikatakan bahwa DUHAM seringkali menjadi 
dalih humanistik untuk chauvinisme, etnosentrisme, dan bahkan 
neoimperialisme Barat. Barat yang merasa sudah tercerahkan merasa 
berkewajiban untuk mencerahkan seluruh umat manusia, termasuk 
di dalamnya umat Muslim, menjadi manusiawi menurut ukuran 
Barat sendiri. Ada proses yang oleh Budi Hardiman disebut sebagai 
“instrumentalisasi HAM” di situ. HAM dijadikan sebagai selubung 
bagi hegemoni kebudayaan Barat. Dari sudut instrumentalisasi 
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ini, sikap reaktif dunia Islam dapat dimengerti. Tetapi pihak Islam 
pun sepertinya “kerasukan” roh yang sama. Seperti DUHAM tidak 
muncul dari ruang hampa, demikian pula DUHAMIS juga sarat 
dengan chauvinisme dan etnosentrisme. Kaum Muslim merasa 
perlu “mempertobatkan” Barat yang mereka nilai sebagai sekular 
dan kafi r itu. Dengan kata lain, pihak Islam juga tidak bersih dari 
instrumentalisasi HAM.7

Kendati merumuskan hak-hak yang secara umum tidak jauh 
berbeda dengan DUHAM, DUHAMIS secara hakiki mendasarkan 
diri pada kerangka syariat. Dengan kata lain, seperti dicatat oleh 
Ann Elizabeth Mayer, DUHAMIS membatasi DUHAM dengan 
pokok-pokok yang diambil dari syariat. Dalam DUHAMIS, 
pembatasan itu sering menggunakan rumusan-rumusan eksplisit 
seperti “syariat,” “kaidah Islam,” atau juga “batas-batas Islam.”8

Lain dari hukum negara sekular yang mengenal pemisahan 
antara negara dan agama, syariat merupakan hukum yang mengatur 
seluruh dimensi kehidupan umat Muslim. Dengan demikian 
dapat dengan mudah diterka apa sesungguhnya pokok masalah 
antara DUHAM dan DUHAMIS, yakni apa yang dalam bagian 
sebelumnya saya sebut sebagai “ruang-bebas negara/komunitas.” 
Dalam DUHAM, individu mendapatkan identitasnya dari dirinya 
sendiri, sementara dalam DUHAMIS, karena mendasarkan diri pada 
syariat yang mengatur seluruh dimensi kehidupan umat Muslim, 
individu memperoleh identitasnya bukan dari dirinya sendiri, 
melainkan berdasarkan keanggotaannya sebagai umat Muslim.9 

Dengan demikian jelas bahwa masalah inti dalam DUHAM 
dan DUHAMIS bukan terletak pada rumusan-rumusan haknya, 
melainkan berdasarkan gambaran manusia mana (masalah pada 
DUHAM) dan kepada siapa rumusan-rumusan hak itu berlaku 
(masalah pada DUHAMIS). Secara paradoksikal, ada masalah 

7 Hardiman, Hak-hak Asasi Manusia, h. 59-61.
8 Ann Elizabeth Mayer, Islam and Human Rights. Tradition and Politics 

(Boulder, Colorado: Westview Press, 1999), h. 66.
9 Hardiman, Hak-hak Asasi Manusia, h. 53.
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universalitas dalam dua deklarasi yang justru mendaku diri sebagai 
universal.

Karena itu, dari sudut-pandang DUHAMIS, dapat dimengerti 
mengapa isu pergantian agama dalam DUHAM menjadi begitu 
bermasalah. Dalam kerangka Islam (dan sesungguhnya juga agama-
agama Abrahamik lain), agama bukanlah sekadar pakaian yang 
dapat diganti-ganti sesuai selera. Agama adalah identitas. Salem 
Azzam, mantan sekretaris jenderal Dewan Islam Eropa, menulis 
dalam pendahuluan DUHAMIS sebagai berikut: “Hak-hak asasi 
dalam Islam bukanlah pemberian seorang raja atau penguasa, juga 
bukan keputusan suatu kekuasaan lokal ataupun suatu organisasi 
internasional, melainkan merupakan hak-hak yang diwajibkan 
berkat asal-usul ilahinya. Tak ada satu pun dari hak-hak ini yang 
dapat dicoret, dihapus, atau disingkirkan.”10 Yang dimaksud dengan 
“manusia” dalam DUHAMIS sesungguhnya adalah, secara lebih 
spesifi k, “manusia beriman” dan secara niscaya mengecualikan 
manusia yang tidak beriman.

Proses mengecualikan sang liyan itu sesungguhnya bukanlah 
sesuatu yang asing dalam agama. Dialektika pembentukan identitas 
hanya dapat mulai berjalan dengan menggoreskan garis pemisah 
tebal bahwa “kami berbeda dengan mereka.” Ada proses othering di 
situ. Seiring dengan ekspansi agama-agama, pernyataan itu lantas 
menjadi bukan hanya perkara pembentukan identitas, melainkan 
juga kekerasan. Sang liyan dicap secara sewenang-wenang sebagai 
“kafi r,” dan karenanya boleh dimusnahkan. Adalah René Girard 
yang kemudian mengaitkan kenyataan kekerasan itu dengan agama. 
Di mata Girard, ada hubungan erat antara kekerasan dengan 
Yang Suci. Agama persis berada di tengah dua kutub itu. Demi 
meneguhkan diri sebagai “yang suci,” agama sering melakukan 
kekerasan kepada individu atau sekelompok orang tertentu. Di 
situ kesucian menjadi dalih kekerasan. Mereka yang menjadi 
korban (victim) dianggap sebagai kurban (sacrifi ce). Pandangan itu 

10 Allgemeine Islamische Menschenrechtserklaerung, seperti dikutip dalam 
Hardiman, Hak-hak Asasi Manusia, h. 54.
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terangkum dalam ungkapan Girard yang provokatif: “kekerasan 
adalah inti dan jiwa tersembunyi dari yang suci” (violence is the heart 
and the secret soul of the sacred).11 Sejauh mana pernyataan itu benar, 
masih dapat diperdebatkan. Tetapi kenyataan bahwa agama memuat 
proses othering agaknya memang tak terelakkan bagi sebagian besar 
umat beragama.

Kita di Indonesia sudah terlalu terbiasa menganggap agama 
sebagai pihak yang tidak mungkin salah. Kalau terjadi kekerasan atas 
nama agama, kesalahan tidak dapat ditimpakan kepada agama itu 
sendiri, melainkan kepada “oknum”-nya. Jadi yang salah oknumnya, 
bukan agamanya. Gagasan Girard menantang sikap naif seperti 
itu. Dengan mengatakan bahwa ada unsur intrinsik dalam agama 
yang memuat kekerasan (jadi bukan hanya unsur ekstrinsik seperti 
“oknum” dan sebagainya), Girard mengajak kaum beragama untuk 
turun dari surgaloka penghayatan agama yang “tidak mau salah.” 
Karena itu, agama Islam dan agama mana saja sesungguhnya perlu 
“turun,” melakukan suatu kritik-diri yang radikal untuk melihat 
sejauh mana penghayatan agama mempengaruhi cara manusia 
memandang sesamanya sebagai liyan.12

Tentang masalah ini, para pemikir Islam sesungguhnya tidak 
seluruhnya buta. Di Indonesia, Mohamad Atho Mudzhar dalam 
bukunya, Islam in a Globalized World, telah mencatat bahwa 
kendati DUHAMIS tetap mengakui kesetaraan dan hak-hak kaum 
minoritas, rumusan-rumusannya tetaplah taksa (ambigu). Dakuan 
“universal” dalam DUHAMIS kontradiktif dengan kenyataan bahwa 
dokumen itu menambahkan beberapa pokok yang dilandaskan 
pada syariat. “Suatu deklarasi yang benar-benar universal,” tulis 
Atho Mudzhar, “hanya membutuhkan satu kualifi kasi saja, yakni 
kualifi kasi menjadi manusia (being human beings).”13

11 Sutanto, “Agama, Konfl ik, dan Kekerasan,” h. 57-58.
12 Susanto, “Agama, Konfl ik, dan Kekerasan,” h. 55.
13 Mohamad Atho Mudzhar, Islam in a Globalized World: Th e Challenges of 

Human Rights, Law, and Interfaith Harmony (Jakarta: Th e Center for Research 
and Development of Religious Life, Ministry of Religious Aff airs, Republic of 
Indonesia, 2011), h. 152.
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Corak DUHAMIS yang sarat dengan dominasi syariat itu 
memberi kesan seakan-akan Islam, biarpun telah merumuskan 
DUHAMIS, tetaplah anti-HAM. Kesan tersebut adalah salah satu 
dari sekian kesan yang muncul dari hegemoni media Barat yang 
suka melukiskan Islam secara monolitik. Dalam kenyataan, Islam 
tidaklah sesederhana itu. Bahwa DUHAMIS masih sarat dengan 
unsur-unsur syariat sama sekali tidak berarti bahwa Islam secara 
hakiki menolak HAM. Tidak sedikit tokoh-tokoh Islam yang 
memperjuangkan HAM secara penuh. DUHAMIS yang masih 
berbau syariat itu pun selalu terbuka untuk dibaca melalui sudut-
pandang lain. Heiner Bielefeld, misalnya, membaca DUHAMIS 
sebagai suatu upaya “untuk mendekatkan syariat secara hati-hati 
–– tanpa keterputusan dari tradisi –– dengan tuntutan hak-hak asasi 
manusia.”14 Begitu pula syariat tidak harus dibaca melulu sebagai 
hukum, apalagi hukum menyeluruh. Ali Merad membuka cakrawala 
seperti itu. Di matanya, syariat bukan berarti “undang-undang,” 
melainkan “penunjuk jalan,” “jalan menuju tempat minum, menuju 
air, sumber kehidupan itu sendiri.”15

Adalah An-Na‘im yang menawarkan suatu telaah yang lebih 
teliti tentang masalah utama antara syariat dan HAM. An-Na‘im 
mengatakan bahwa konsepsi historis tentang syariat memang 
mengecualikan tak hanya kaum non-Muslim, melainkan juga 
bahkan perempuan. Dengan menempatkan perempuan dan kaum 
non-Muslim secara lebih rendah daripada laki-laki Muslim, syariat 
menyangkal kesetaraan antar-manusia –– sesuatu yang justru sangat 
dijunjung tinggi oleh DUHAM. Berbeda dengan pandangan 
DUHAMIS, An-Na‘im memandang prinsip-prinsip HAM sebagai 
universal dalam arti yang sesungguhnya: berlaku bagi semua orang di 
mana saja, dalam situasi apa saja. Tentu saja tak mudah menerapkan 

14 Heiner Bielefeld, “Zum islamischen Menschenrechtsdiskurs. Problem und 
Perspektiven,” dalam Zeitschrift für Rechtspolitik, Bd. 25, Heft 4 (1992), h. 42, seperti 
diterjemahkan dan dikutip dalam Hardiman, Hak-hak Asasi Manusia, h. 65.

15 Dikutip dalam Johannes Schwartländer, Christen und Muslime vor der 
Heraus forderung der Menschenrechte (Bonn: Deutschen Bischofskonferenz, 1992), h. 
42; diterjemahkan dan dikutip dalam Hardiman, Hak-hak Asasi Manusia, h. 65.
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prinsip tersebut, lebih-lebih pada masyarakat yang sudah memiliki 
acuan kebudayaan atau keagamaan tertentu.16

Meskipun demikian, An-Na‘im berpendapat bahwa sesungguh-
nya berbagai tradisi besar budaya dunia memiliki satu titik-temu, 
yakni prinsip bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain 
sebagaimana ia ingin diperlakukan. Inilah yang oleh An-Na‘im 
disebut prinsip kesalingan /timbal-balik (the principle of reciprocity). 
Prinsip tersebut menuntut seseorang untuk menempatkan dirinya 
pada posisi orang lain, lepas dari suku, agama, ras, status, dan gender. 
Dengan kata lain, HAM menurut An-Na‘im adalah hak-hak yang 
melekat manusia sebagai manusia (bukan sebagai yang bersuku, 
beragama, berstatus, bergender ini atau itu).17

Meski demikian, An-Na‘im yakin bahwa syariat tidaklah 
buruk pada dirinya sendiri. Konteks historis yang ia sajikan dapat 
membuat kita mengerti mengapa syariat menetapkan hukum-
hukum diskriminatif. Pada waktu syariat ditetapkan, dunia sama 
sekali belum mengenal konsep HAM. Pada masa itu, perbudakan 
dilembagakan secara sah di banyak belahan dunia. Bahkan sampai 
abad ke-19, menentukan status dan hak seseorang berdasarkan 
agamanya masih sangat umum. Demikian pula, sampai dengan 
abad ke-20, kaum perempuan masih tak dianggap sebagai pribadi 
yang memiliki hak secara hukum sebagaimana laki-laki. Perubahan 
radikal tidak terjadi dalam semalam. Dalam konteks sejarah seperti 
itu, yang bisa dilakukan (dan memang nyata dilakukan) oleh syariat 
adalah mengurangi bentuk-bentuk diskriminasi, dan dengan 

16 Abdullahi Ahmed An-Na‘im, “Shari‘a and Basic Human Rights 
Concerns,” dalam Charles Kurzman, ed., Liberal Islam: A Sourcebook (New York 
& Oxford: Oxford University Press, 1998), h. 223, 224. An-Na‘im menyatakan 
pandangannya tentang HAM secara terang-terangan tanpa menyisakan selubung-
selubung sedikitpun: “Th e criteria I would adopt for identifying universal human 
rights is that they are rights to which human beings are entitled by virtue of being 
human. In other words, universal standards of human rights are, by defi nition, 
appreciated by a wide variety of cultural traditions because they pertain to the 
inherent dignity and well-being of every human being, regardless of race, gender, 
language, or religion.”

17 An-Na‘im, “Shari‘a and Basic Rights,” h. 224, 226. 
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demikian meringankan konsekuensinya. Begitu misalnya, dalam hal 
perbudakan, syariat mengatur supaya (meski masih mengizinkan 
perbudakan) para budak diperlakukan dengan baik dan penuh 
belas-kasih, supaya seorang ibu tak dipisahkan dari anaknya, dan 
lain sebagainya. Dengan demikian jelas bahwa syariat sama sekali 
tak bertujuan merendahkan martabat manusia, melainkan justru 
mengangkatnya setinggi mungkin dalam konteks sejarahnya. An-
Na‘im percaya bahwa dalam konteks sejarahnya, kaum Muslim 
awal tidaklah salah dalam menafsirkan al-Qur’an dan al-Sunah. 
Hanya saja, dalam konteks masa kini, An-Na‘im memandang bahwa 
syariat memang tidak lagi memadai sebagai kerangka penerapan 
HAM.18

Karena itu, untuk konteks zaman sekarang, An-Na‘im menekan-
kan perlunya mencerahkan, bahkan mereformasi syariat. Karena 
syariat merupakan kritik atas praktik-praktik ketidak-setaraan pada 
waktu syariat itu ditetapkan, maka syariat juga perlu disesuaikan 
menurut konteks zaman sekarang (HAM). Penyesuaian tersebut 
sama sekali tak bermaksud menafi kan kebenaran-kebenaran Islam 
maupun membuat kaum Muslim muncul sebagai pahlawan HAM. 
Itu sebabnya, An-Na‘im menyebutkan dua syarat bagi pencerahan/ 
reformasi syariat tersebut: (1) pandangan yang diajukan haruslah 
sah (valid) dan masuk akal/ terpercaya (credible) dari sudut-pandang 
Islam sendiri; (2) tradisi kebudayaan dan keagamaan yang lain harus 
melakukan hal yang sama, sebab kecenderungan mengecualikan 
“sang liyan” tak hanya dijumpai dalam agama Islam. Dengan 
demikian setiap tradisi harus bekerja, mengusahakan tujuan yang 
sama, demi kebaikan bersama pula.19

Pokok terakhir ini, menurut hemat saya, dapat menjadi jawaban 
terhadap masalah universalitas yang masih belum terjawab dalam 
uraian di atas. Kenyataan bahwa DUHAM bermasalah pada pokok 
gambaran manusia yang terlalu individual-Barat dan DUHAMIS 
bermasalah pada pokok kolektivistik-Islam tidak harus menghapus 

18 An-Na’im, “Shari‘a and Basic Rights,” h. 227-230.
19 An-Na’im, “Shari‘a and Basic Rights,” h. 228.
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universalitas HAM. Karena itu, dokumen-dokumen sejarah yang 
saya sebut di depan menjadi penting. Dokumen-dokumen itu 
bukan sekadar pelengkap saja, melainkan menunjukkan bahwa 
kendati memang berasal dari tradisi pemikiran Barat, daya dobrak 
HAM yang paling besar justru terletak pada perjuangan melawan 
penindasan dalam modernitas, dan karenanya tidak secara langsung 
berkaitan dengan cap “Barat” yang sering ditempelkan pada 
HAM.20

Cap-cap individual-Barat dan kolektivistik-Islam itu, dalam 
kerangka universalitas HAM, agaknya justru menipu. Universalitas 
HAM, seperti dikatakan oleh Schwartländer, “memiliki dasarnya 
tidak dalam pelaksanaan global kebudayaan atau peradaban tertentu 
–– misalnya kebudayaan atau peradaban Barat –– atau dalam 
penyebaran universal gaya hidup modern tertentu, melainkan 
dalam pengalaman-pengalaman negatif abad kita yang dialami oleh 
manusia di seluruh dunia.”21

Akhir Kalam

Universalitas HAM bukanlah perkara Barat atau Islam. Me-
mandang universalitas HAM dari sudut itu hanya akan mem bawa 
kita pada lingkaran setan. Universalitas HAM harus dikemba-
likan pada tujuan dasar perumusannya yang tak lain daripada 
perlindungan manusia dari pengalaman-pengalaman negatif yang 
selalu mengincarnya. Di tengah apa yang oleh Bassam Tibi disebut 
sebagai “kultur defensif,” tujuan dasar itu sering dilupakan. Kebi-
singan tentang HAM di tengah masyarakat sering terlalu sibuk 
dengan perkara cap, entah itu “Barat” atau “Islam,” sehingga melu-
pakan tujuan dasar dari HAM itu sendiri. Karena itu, tepatlah di 
sini menyerukan himbauan Bassam Tibi kepada kaum Muslim 

20 Hardiman, Hak-hak Asasi Manusia, h. 62.
21 Schwartländer, Christen und Muslime, h. 24, diterjemahkan dan dikutip 

dalam Hardiman, Hak-hak Asasi Manusia, h. 63.
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supaya membedakan “antara dominasi Barat dan universalitas taraf 
internasional hak-hak asasi manusia.”22

Di sini tampak bahwa universalitas HAM tidak jatuh dari 
langit, melainkan merupakan, seperti dikatakan oleh An-Na‘im, 
suatu perjuangan bersama. Perjuangan itu, dalam pandangan saya, 
bagaikan taruhan bagi agama. Kritik terhadap agama dalam fi lsafat 
Barat yang saya tuliskan pada bagian awal uraian ini kiranya cukup 
untuk merangsang nalar kita: penghayatan agama yang tidak mau 
melihat kenyataan-kenyataan kemanusiaan pada gilirannya akan 
membunuh dirinya sendiri. 
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STUDI PERBANDINGAN AGAMA1

Mahatma Gandhi

Jika aku mendapatkan diriku sepenuhnya asyik dalam pengab-
dian kepada masyarakat, alasan di balik itu adalah keinginanku yang 
kuat untuk mencapai realisasi-diri. Aku telah menjadikan agama 
sebagai jalan pengabdianku, karena aku meyakini bahwa [kehadiran] 
Tuhan bisa disadari hanya melalui pengabdian. Pengabdian 
bagiku adalah pengabdian kepada India, karena [keinginan untuk 
melakukan] pengabdian datang kepadaku tanpa dicari, karena 
aku memiliki kemampuan dan kecenderungan alamiah untuk 
itu. Memang aku telah pergi ke Afrika Selatan untuk melakukan 
sebuah perjalanan untuk menemukan jalan keluar dari intrik-
intrik di Kathiawar dan untuk mendapatkan mata pencarianku 
sendiri. Namun demikian, sebagaimana telah kukatakan, aku telah 
menemukan diriku dalam pencarian akan Tuhan dan kerja keras 
untuk mencapai realisasi-diri.

Teman-teman Kristenku telah merangsang hasratku pada 
penge tahuan, yang hampir tidak pernah puas, dan teman-teman 
itu tidak akan membiarkanku puas, sekalipun aku ingin acuh-
tak-acuh. Di Durban, Tuan Spencer Walton, Ketua Majelis Misi 
Gereja Afrika Selatan, telah menjumpaiku. Aku hampir menjadi 
anggota keluarganya. Di balik perkenalan ini tentu saja adalah 

1 Diterjemahkan oleh Kautsar Azhari Noer dari M.K. Gandhi, My Experiment 
with Truth: An Autobiography, translated from the Gujarati by Mahadev Desai 
(Mumbai: Jaico Publishing House, 2008), Bagian II, Bab 22, yang berjudul 
“Comparative Study of Religions,” h. 152-155.
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kontakku dengan orang-orang Kristen di Pretoria. Tuan Walton 
memiliki caranya sendiri. Aku tidak ingat lagi ajakannya kepadaku 
untuk memeluk agama Kristen. Tetapi ia telah menempatkan 
hidupnya sebagai sebuah buku yang terbuka di hadapanku, dan 
memperkenankanku menyaksikan semua gerak-geriknya. Nyonya 
Walton adalah seorang perempuan yang amat lembut dan berbakat. 
Aku menyukai sikap pasangan ini. Kami mengetahui perbedaan-
perbedaan fundamental antara kami. Diskusi sebanyak apapun 
tidak akan bisa menghapus perbedaan-perbedaan ini. Namun 
perbedaan-perbedaan terbukti bermanfaat, yang menjadi tempat 
adanya toleransi, kemurahan hati dan kebenaran. Aku menyukai 
kerendahan hati, ketekunan dan cinta berpengabdian Tuan dan 
Nyonya Walton pada kerja, dan kami sangat sering bertemu.  

Persahabatan ini menghidupkan minatku pada agama. Sekarang 
mustahil mendapatkan waktu luang yang dulu aku miliki di Pretoria 
karena studi-studi keagamaanku. Tetapi waktu yang  sedikit pun 
yang bisa aku luangkan, aku berusaha menggunakannya untuk 
mela kukan kebaikan. Korespondensi keagamaanku berlanjut. 
Raychandbhai menuntunku. Seorang teman mengirimiku karya 
Narmadashanker yang berjudul Dharma Vichar. Kata pengantar 
karya ini ternyata sangat berguna. Aku telah mendengar tentang cara 
Bohemian yang diikuti oleh penyair ini dalam menjalani kehidupan, 
dan sebuah deskripsi dalam kata pengantar itu tentang revolusi yang 
ditimbulkan dalam kehidupannya oleh studi-studi keagamaannya 
telah memikatku. Aku menyukai karya ini, dan aku membacanya 
dari awal sampai akhir dengan penuh perhatian. Dengan rasa 
ketertarikan, aku telah membaca karya Max Muller India: What 
Can It Teach Us? dan terjemahan Upanisad yang diterbitkan oleh 
Th eosophical Society. Semua ini telah memperbesar rasa hormatku 
kepada Hinduisme, dan keindahannya mulai tumbuh dalam diriku. 
Bagaimanapun, Hiduisme tidak menimbulkan prasangka buruk 
terhadap agama-agama lain. Aku telah membaca karya Washington 
Irving Life of Mahomet and His Successors dan karya Carlyle yang 
berisi pujian-pujian kepada Nabi Muhammad. Aku juga telah 
membaca sebuah buku yang berjudul Th e Sayings of Zarathustra.  
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Jadi aku telah memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang 
agama-agama. Studi itu telah mendorong introspeksi-diriku dan 
membantu perkembangan kebiasaan padaku untuk mempraktikkan 
apa pun yang menarik bagiku dalam studi-studiku. Demikianlah 
aku memulai praktik-praktik Yoga, begitu juga aku bisa memahami 
praktik-praktik itu dari membaca buku-buku Hindu. Tetapi aku 
tidak bisa berhasil sangat jauh, dan memutuskan untuk mengikuti 
praktik-praktik itu dengan bantuan seorang ahli ketika aku kembali 
ke India. Keinginan itu tidak pernah terpenuhi.

Aku juga telah melakukan studi intensif tentang karya-karya 
Tolstoy. Th e Gospels in Brief: What to Do? dan karya-karyanya yang 
lain telah memberikan kesan yang mendalam kepadaku. Kian lama 
aku mulai kian menyadari kemungkinan-kemungkinan tak-terbatas 
cinta universal.

Pada waktu yang hampir sama aku berhubungan dengan 
keluarga Kristen yang lain. Atas saran mereka aku menghadiri gereja 
Wesleyan setiap Minggu. Selama hari-hari itu aku juga menerima 
undangan untuk makan malam. Gereja tidak memberikan kesan 
yang menyenangkan kepadaku. Khotbah-khotbah di gereja itu 
kelihatan tidak membangkitkan semangat. Jemaat gereja tidak 
membuatku sebagai seorang yang religius secara teristimewa. 
Mereka bukanlah sekumpulan jiwa yang saleh; mereka kelihatannya 
lebih merupakan orang-orang yang lebih memikirkan kesenangan 
duniawi, pergi ke gereja untuk rekreasi dan sesuai dengan kebiasaan. 
Di sana, kadang-kadang, aku mengantuk. Aku malu, tetapi beberapa 
orang yang berdekatan denganku, yang keadaan mereka tidak lebih 
baik, mengurangi rasa malu. Aku tidak bisa terus-menerus seperti 
itu, dan segera berhenti menghadiri kebaktian di gereja. 

Hubunganku dengan keluarga yang dulu aku kunjungi 
setiap Munggu tiba-tiba terganggu. Sebenarnya dapat dikatakan 
bahwa aku diperingatkan untuk tidak lagi mengunjungi gereja. 
Demikianlah yang terjadi. Pelayanku adalah seorang perempuan 
yang baik dan sederhana, tetapi agak berpikiran sempit. Kami selalu 
berdiskusi tentang persoalan-persoalan agama. Aku telah membaca 
ulang Th e Light of Asia Arnold. Kami pernah mulai membandingkan 
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kehidupan Yesus dan kehidupan Buddha. “Lihatlah kasih saying 
Gautama!” kataku. “Kasih sayangnya tidak terbatas pada umat 
manusia, kasih sayangnya mencakup seluruh makhluk hidup. 
Tidakkah hati seseorang meluap dengan cinta teringat pada anak 
biri-biri dengan riang-gembira bertengger di atas pundaknya? Orang 
gagal memperhatikan cinta ini kepada semua makhluk hidup dalam 
kehidupan Yesus.” Perbandingan ini menyedihkan perempuan 
baik itu. Aku bisa memahami perasaannya. Aku memperpendek 
pembicaraan masalah itu, dan kami beralih ke ruang makan. Anak 
lelakinya, seorang kerubin yang berusia mustahil lima tahun, juga 
bersama kami. Aku paling bahagia ketika berada di tengah-tengah 
anak-anak, dan anak muda itu dan aku telah lama bersahabat. 
Dengan nada meledek aku berbicara tentang potongan daging di 
piringnya dan dengan nada memuji tentang buah apel di piringku. 
Anak lelaki tak berdosa itu terpengaruh dan ikut serta memuji 
buah itu.

Tetapi ibunya? Ia cemas. 
Aku diingatkan. Aku memeriksa diriku dan menukar pokok 

pembicaraan. Minggu berikutnya aku mengunjungi keluarga itu 
seperti biasa, tetapi bukan tanpa kekhawatiran. Aku tidak melihat 
bahwa aku seharusnya pergi ke sana, aku juga tidak mengira hal itu 
pantas. Tetapi perempuan baik itu memudahkan caraku.  

“Tuan Gandhi,” kata perempuan itu, “janganlah menjadikan 
hal itu buruk jika aku merasa perlu menceritakan kepadamu bahwa 
anak lelakiku bukan lebih baik bagi teman-temanmu. Setiap hari 
ia ragu-ragu untuk makan daging, dan ia meminta buah, yang 
mengingatkanku pada argumenmu. Ini terlalu jauh. Jika ia berhenti 
dari makan daging, ia mesti akan lemah, jika bukan sakit. Bagaimana 
bisa aku memikul beban itu? Pembicaraan-pembicaraanmu 
untuk selanjutnya sebaiknya hanya dengan kita orang-orang tua. 
Pembicaraan-pembicaraan itu  pasti menimbulkan akibat buruk 
pada anak-anak.”

“Nyonya,” jawabku, “aku menyesal. Maafkan aku. Aku bisa 
memahami perasaanmu sebagai seorang orangtua, karena aku juga 
mempunyai anak. Kita dengan sangat mudah bisa mengakhiri 
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keadaan sesuatu yang tidak menyenangkan ini. Apa yang aku makan 
dan yang aku abaikan untuk makan mesti mempunyai efek lebih 
besar pada anak daripada apa yang aku katakan. Karena itu, cara 
terbaik bagiku adalah menghentikan pembicaraan ini. Hal ini tidak 
perlu mempengaruhi persahabatan kita.”

“Terima kasih,” kata Nyonya itu dengan lega. 

Mahatma Gandhi (1869-1948) adalah pemimpin nasionalis India dan 
reformer sosial Hindu, yang memperjuangkan kemerdekaan tanah airnya 
melalui revolusi nirkekerasan.
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PENDEKATAN SEKULER 
KEPADA KEARIFAN BUDDHA GAUTAMA1

Jonathan Wood
 

Pada pertengahan 1970-an, ketika gerakan punk2 datang 
menantang ortodoksi-ortodoksi kapitalisme dan materialisme, saya 
ingat arti gairah dan energi yang diciptakan gerakan ini di antara 
anak-anak berumur belasan tahun dan kaum remaja. Gerakan ini 
bukan hanya merupakan sebuah badan telanjang molek dan reaksi 
berani terhadap narsisisme tak berguna dari batu karang yang sangat 
menarik dan mempesona itu, ia juga kelihatannya mengisyaratkan 
sebuah kebebesan yang ada di luar keinginan-keinginan, ketakutan-
ketakutan dan materialisme yang telah kita — dengan kearifan kaum 
muda — ketahui sebagai makian terhadap milieu kita. 

Kaum konservatif sosial melakukan reaksi dengan penghinaan 
dan pembelaan diri yang setimpal, tetapi mereka tidak perlu 
merasa cemas. Dalam beberapa tahun, pemberontakan punk telah 
dijadikan komoditas, api dan kreativitasnya telah terserap dan hilang 
oleh pasar, dan ia telah berubah dengan aman menjadi sebuah 

1 Diterjemahkan oleh Kautsar Azhari Noer dari Jonathan Wood, “Life’s 
Meandering Path: A Secular Approach to Gautama Buddha’s Guide to Living, by 
Karma Yeshe Rabgye (CreateSpace, 2014),” Secular Buddhism, Aotearoa New 
Zealand, published April 9, 2015, http://secularbuddhism.org.nz/resources/
documents/lifes-meandering-path/, diunduh pada 20 Juli 2015.

2 Kelompok pemuda dari berbagai latar belakang social dan politik yang 
menentang masyarakat mapan. Kelompok ini menyampaikan kritik mereka 
melalui musik, gaya berpakaian, dan gaya rambut khas (KAN).
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mode aliran utama. Dalam perkembangannya, sekelompok orang 
memperoleh banyak uang dari menjual gambar punk tiruan yang 
netral gender.  

Ini kelihatannya menjadi salah satu kekuatan utama kapitalisme. 
Seperti Borg sibernetik dalam Star Trek, ia [kekuatan ini] bisa 
menyerap dan menarik kekuatan dari hampir segala sesuatu yang 
dijumpainya. Selama ada permintaan — yang real atau yang 
diciptakan — untuk dipenuhi, ada dolar untuk didapatkan.

Yoga menyediakan contoh lain. Setelah Richard Hittleman 
kembali dari India ke Amerika Serikat pada 1950-an, ia mengem-
bangkan sebuah bentuk yoga efi sien dan sekuler yang baru untuk 
konsumsi barat, yang lengkap dengan sebuah seri TV. Dengan 
menekankan banyak manfaat fi sik dari yoga, ia mengharapkan siswa-
siswanya melanjutkan untuk mengkaji fi lsafat dan mengubahnya 
menjadi sebuah jalan hidup yoga.  

Yoga berlanjut menjadi sangat popular di Barat, tetapi hari ini 
mungkin tepat untuk mengatakan bahwa bagi banyak orang di 
Barat yoga hanyalah semacam latihan meregangkan fi sik: sebuah 
pelengkap yang rileks bagi zumba3 dan serangan badan. Seperti 

3 Program fi tness (dengan) tarian yang diciptakan oleh penari dan koreografer 
Kolombia Alberto “Beto” Perez selama tahu-tahun 1990s. Zumba adalah sebuah 
merek dagang yang dimiliki oleh Zumba Fitness, LLC (KAN). 

Judul buku : Life’s Meandering Path: 
   A Secular Approach to Gautama 
   Buddha’s Guide to Living
Penulis : Karma Yeshe Rabgye
Penerbit : CreateSpace (Colorado Springs, 
   Colorado, USA) 
Waktu terbit : September 2014
Jumlah halaman : 298 halaman
Ukuran buku : 13,2 x 20,3 cm
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telah diamati oleh Christopher Titmuss, “Yoga, yoga di mana-mana, 
tetapi di mana para yogi?” 

Kadang kala saya ingin mengetahui apakah Buddhisme 
mem   punyai risikoyang sama. Para pelaku ilmiah seperti Stephen 
Bachelor telah menawarkan sebuah visi sekuler tentang dharma 
yang sangat menarik bagi banyak orang di Barat, termasuk diri 
saya. Bagaimanapun, Stephen dan banyak orang Buddhis sekuler 
terkemuka lain bebicara dan berbuat dari sebuah fondasi kuat praktik 
tradisional yang, saya kira, memberi mereka sebuah pengetahuan 
tak diucapkan tentang dharma yang mustahil diperoleh tanpa 
bertahun-tahun praktik tradisional.

Itu agak mirip dengan sebuah gambar garis Picasso. Ketika 
orang melihat kepada gambar garis tunggalnya yang luar biasa untuk 
seekor unta atau merpati perdamaian, mereka kelihatan sederhana 
dan bebas, dan bagaimanapun juga terbukti sendiri. Keelokan dan 
penghematan garis, bagaimanapun, membangkitkan sebuah mata 
air yang dalam dari pendidikan artistik sangat terstruktur yang 
klasik.

Seperti Picasso, pakar-pakar Buddhis sekuler telah berusaha 
mengurangi pertumbuhan sejarah dan kebudayaan dalam mencari-
cari apa yang mereka lihat sebagai sebuah kebenaran sentral. Dan 
seperti Picasso, mereka dengan latar belakang kebiaraan mengetahui 
bahwa mereka terbuang. Pendidikan klasik mereka harus tetap 
bertahan dengan mereka dan menginformasikan persepsi-persepsi 
dan praktik-praktik mereka, apakah secara sadar atau secara tidak 
sadar. 

Tentu saja ada banyak penulis, guru dan pelaku sekuler 
yang tidak pernah menjadi rahib tetapi masih memiliki sebuah 
pemahaman komprehensif tentang dharma dan maknanya. Bagi 
orang-orang lain dari kita, mereka yang bersusah payah mencoba 
menemukan waktu untuk duduk setengah jam di sudut kamar 
tidur sebelum anak-anak dikenakan baju mereka untuk [pergi] 
sekolah dan naik bis untuk [pergi] bekerja, ada sebuah risiko yang 
hanya kita fokuskan pada bagian-bagian gajah dharma sementara 
kehilangan penglihatan terhadap keseluruhan.
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Pada tingkat ekstremnya, praktik Buddhis bisa direduksi men jadi 
kesadaran (mindfulness), dan kesadaran bisa direduksi menjadi sebuah 
teknik yang bisa diterapkan pada segala sesuatu dari pengelolaan rasa 
sakit (sangat positif ) sampai kepada penciptaan kekayaan dan latihan 
penembak (penerapan yang agak kurang mahir).

Ketika sebuah artikel pada Otago Daily Times4 tahun lalu 
melukiskan kesadaran (mindfulness) sebagai “orang hitam baru,” 
“si hitam baru”  (“the new black”), bahasa penulis telah lancang, 
tetapi referensi mode itu adalah sebuah pengingat bagaimana Barat 
bisa melucuti tradisi-tradisi kaya yang begitu banyak makna yang 
membuat tradisi-tradisi itu berisiko menjadi mode lain.

Dengan adanya risiko pengurangan nilai dharma, saya menyam-
but gembira penerbitan buku terbaru Karma Yeshe Rabgye ini, 
Life’s Meandering Path: A Secular Approach to Gautama Buddha’s 
Guide to Living. Sebagai sebuah panduan praktis untuk hidup 
berdasarkan dharma, karya ini melukiskan dengan jelas keluasan 
dan kedalaman etika, berpikir dan perilaku dalam jalan liat-liut 
Buddha dari penderitaan kepada kebebasan. 

Yeshe Rabgye mengetahui sesuatu atau lebih banyak tentang 
masalah ini karena, seperti Bachelor, ia adalah seorang barat yang 
menjadi seorang rahib Buddhis dan pemahamannya tentang dharma 
dipelajarinya secara mendalam dalam praktik tradisional. Tetapi 
meskipun Life’s Meandering Path adalah sebuah buku yang sama 
sekali sekuler, Yeshe Rabgye berbeda dengan banyak penulis Buddhis 
sekuler dalam arti bahwa ia terus hidup sesuai dengan sebuah 
kehidupan kebiaraan di kuil Buddhis di India utara tempat ia belajar, 
menulis, mengajar dan sibuk terlibat dalam komunitasnya.

Dengan gaya sekuler yang baik, Yeshe Rabgye mengingatkan 
kita bahwa:

Buddha Gautama tidak percaya pada keberuntungan, nasib 
kesempatan. Ia mengajarkan bahwa apapun yang terjadi 

4 Otago Daily Times (ODT) adalah surat kabar yang diterbitkan oleh Allied 
Press Ltd. di Dunedin, Selandia Baru.
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memang terjadi begitu karena sebuah sebab atau sebab-sebab … 
Ia percaya pada tanggungjawab individual, pemikiran rasional 
dan kewajiban sosial daripada ketakutan-ketakutan tak sehat 
dan takhyul-takhyul tak masuk akal. Poin ini dibuat sangat 
jelas dalam Mangala Sutra… 

Sesuatu yang baik sekali tentang sutra ini adalah bahwa ia 
tertanam kukuh di bumi. Sesuatu yang baik sekali itu bukanlah 
bersifat metafi sis, dan anda tidak perlu berdoa atau percaya pada 
wujud-wujud superior atau karakter-karakter mitis. Ia ditulis 
bagi orang-orang biasa dan juga memiliki daya tarik universal. 
Ia bisa diikuti oleh siapa saja karena ia bukan religius dan tidak 
melibatkan praktik-praktik atau upacara-upacara ritual apapun. 
Anda tidak perlu membeli apa pun atau bahkan menyebut diri 
anda seorang Buddhis. Ia sebenarnya adalah sebuah keluasan 
udara segar.  

Sebagaimana Stephen Bachelor menginterpretasi ulang empat 
kebenaran mulia sebagai sebuah panggilan kepada tindakan, 
Yeshe Rabgye menginterpretasikan Mangala Sutra sebagai sebuah 
panduan praktis untuk hidup yang menguntungkan. Dengan 
mengembangkan 38 prinsip dari sutra ini, Life’s Meandering Path 
dipersembahkan sebagai sebuah penjelasan tentang prinsip-prinsip 
ini dan bagaimana prinsip-prinsip ini bisa digunakan menuntun 
sebuah jalan keluar dari penderitaan.

Tigapuluh delapan prinsip dikelompokkan di bawah lima 
judul pada permulaan bagian buku. Pertama, ada prinsip-prinsip 
“fondasi” yang berkaitan dengan perkara-perkara dasar seperti di 
mana kita hidup dan perusahaan yang kita jaga. Berikutnya adalah 
seperangkat prinsip-prinsip “yang mendukung” seperti berdisiplin, 
memelihara keluarga kita, dan memiliki cara berbicara dan mata 
pencaharian yang pantas.

Kemudian ada prinsip-prinsip “sosial,” termasuk murah hati, 
menolong orang lain dan menahan diri dari menyebabkan kerugian; 
serangkaian prinsip berkenaan dengan sikap-sikap personal kita 
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terhadap dunia dan yang lain, dan akhirnya, prinsip-prinsip “penya-
ringan” seperti memahami empat kebenaran mulia, bekerja menuju 
kebebasan dari penderitaan dan mengikuti delapan jalan.  

Rangkaian terakhir prinsip-prinsip ini menarik, karena prinsip-
prinsip ini melukiskan ajaran-ajaran yang kerap kali menjadi inti 
praktik Buddhis sekuler di Barat. Tetapi walaupun prinsip-prinsip 
ini barangkali menggambarkan puncak praktik-praktik Mangala 
Sutra, model Yeshe Rabgye menimbulkan kesan bahwa prinsip-
prinsip ini dibangun di atas 30 prinsip lain (agak mirip dengan 
aktualisasi-diri Maslow yang bersandar pada kebutuhan-kebutuhan 
lebih mendasar yang pertama-tama menjadi puas).  

Bagi saya, ini adalah sebuah pengingat bahwa bila Buddhisme 
sekuler benar-benar dikunci untuk mengetahui gaya hidup tak 
terkonstruksi ulang, maka ia mungkin memiliki dampak yang 
hampir sama terhadap kesejateraan dengan dampak yang dimiliki 
Kristen terhadap kehidupan orang-orang yang menghabiskan 
hari-hari kerja yang tidak peduli pada ajaran Yesus dan kemudian 
mencari pengampunan pada hari Minggu

Dengan kontras, interpretasi Yeshe Rabgye tentang prinsip-
prinsip ini kelihatannya membantu Buddhisme yang terlibat secara 
sosial dengan perhatian pada amal, menolong dan mengurus orang-
orang lain, dan melakukan perbuatan baik. Yeshe Rabgye sendiri 
menjalankan tugas ini dengan bekerja pada projek-projek amal di 
India di samping praktik ke biaraannya. Bagaimanapun, dalam 
sebuah wawancara dengan Ted Meissner dari Asosiasi Buddhisme 
Sekuler (Secular Buddhism Association) Amerika Serikat, penulis 
karya yang kita bicarakan ini mengatakan bahwa amal bukanlah 
sesuatu yang ditekankan dalam Buddhisme tradisional. Dengan 
menarik sekali, ia mengatakan bahwa pemahamannya sendiri 
tentang amal timbul dari Katolisisme5 masa kecilnya ketimbang 
ajaran kasih sayang Buddha.

5 Katolisisme adalah keseluruhan tradisi dan kepercayaan gereja-gereja barat 
dan timur yang berada  dalam komuni penuh Paus sebagai Uskup Roma dan 
pengganti Rasul Santo Petrus, yang menyatu sebagai Gereja Katolik (KAN).
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Life’s Meandering Path menjelaskan masing-masing dari 38 
prinsip Mangala Sutra dengan detail (kadang kala menggunakan 
prinsip-prinsip ini untuk memperkenalkan ajaran-ajaran lain seperti 
lima aturan), dan juga mencakup refl eksi-refl eksi tentang masing-
masing prinsip sebagai sebuah bantuan untuk pengetahuan dan 
mediatasi. Bagi mereka dengan tanpa pengetahuan dasar dalam 
meditasi atau kesadaran, buku ini mencakup instruksi-instruksi 
pengantar.  

Buku ini secara aktif mencoba mendorong pembaca pergi 
melampaui pemahaman intelektual tentang prinsip-prinsip ini. 
Itulah satu-satunya pengetahuan, kata Yeshe Rabgye. 

Bagaimanapun, jika anda merefl eksikan [prinsip-prinsip ini], 
prinsip-prinsip ini akan menjadi kearifan dan lebih mudah 
bagi anda untuk mengimplementasikannya. Kearifan di 
sini berarti bahwa prinsip-prinsip ini menjadi bagian dari 
kehidupan anda; juga inti dari siapa anda dan bagaimana anda 
berpikir dan bertindak. Ada perbedaan antara pengetahuan 
dan kearifan. Pengetahuan bertalian dengan kata-kata, konsep-
konsep dan teori-teori, sedangkan kearifan melampaui konsep-
konsep dan teori-teori. Ia adalah sesuatu yang anda rasakan 
di dalam. Untuk menempatkannya sebagai sebuah jalan yang 
lebih sederhana, pengetahuan membantu anda memperoleh 
mata pencarian, tetapi kearifan membantu anda menjalani 
kehidupan.

Bagi saya, ini adalah nilai dan kesempatan real yang disajikan 
oleh Life’s Meandering Path. Ini bukan dimaksudkan sebagai sebuah 
buku untuk dibaca dari sampul ke sampul dan lalu diletakkan di 
rak. Ini dimaksudkan sebagai sebuah buku untuk dibaca demi 
inspirasi, bantuan dan nasehat sebagaimana kehidupan kita 
terbentang. 

Lebih daripada sekadar menambahkan meditasi ke dalam 
daftar-daftar kesibukan kita, penulis ingin membantu kita meng-
anyam praktik dharma ke dalam kehidupan kita. Apakah ia berhasil 
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akan tergantung, tentu saja, pada kita dan upaya yang kita lakukan. 
Tetapi saya menyukai pendekatan ini dan menyambut gembira 
aspirasinya. Life’s Meandering Path adalah sebuah tambahan 
berharga bagi perpustakaan pengkaji sekuler manapun tentang 
dharma. 

Jonathan Wood hidup berbahagia di Brisbane, Australia, dengan istri dan 
dua anaknya. Selama tigapuluh tahun ia telah melakukan meditasi tidak 
sesering yang ia sukai dan inginkan, dan selama limabelas tahun lalu ia telah 
menempuh jalan terhuyungnya sendiri menuju jalan liat-liut dharma.
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