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PERANAN WAHYU DALAM MENGAWAL ILMU PENGETAHUAN 
Prof. Akhmaloka, Ph.D 

 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

 اهللُ َوْدَدُ  َاحَلْمُد لِلِه الَِّذْي َهَدانَا ِِلََذا َوَما ُكنَّا لِنَ ْهَتِدَي َلْوََل اَْن َهَدانَا اهللُ َأْشَهُد َأْن ََل ِإَلَه ِاَلَّ 
  : أَمَّا بَ ْعدُ , َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعْبُدُ  َوَرُسْولُهُ ََل َشرِْيَك َلُه 

 
Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia beserta 

Ibu Hj. Ani Bambang Yudhoyono; 
Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia 

beserta Ibu Herawati Boediono; 
Yang saya hormati Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara; 
Yang saya hormati para Menteri Kabinet  Indonesia Bersatu II; 
Yang Mulia Kepala Perwakilan Negara Negara Sahabat  beserta 

Nyonya; 
Para Alim Ulama, hadirin dan hadirat yang berbahagia. 

 

  Pertama tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadlirat 
Allah SWT, atas rahmat dan inayah-Nya sehingga pada malam ini kita 
dapat menyelenggarakan Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW,  
secara kenegaraan di Istana Negara. Shalawat serta salam semoga selalu 
tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang diutus 
oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul terakhir dengan membawa risalah 
untuk keselamatan dan kesejateraan umat manusia. 
 
Bapak Presiden dan hadirin yang terhormat, 

 
Isra’ Mi’raj: Antara Mukjizat dan Iptek  

 
Empat belas abad telah berlalu sejak Rasulullah Muhammad SAW. 

melakukan perjalanan agung sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qur’an. 
Sejak 14 abad yang lalu pula, perjalanan tersebut tetap dipandang 
sebagai peristiwa yang musykil, mukjizat yang sulit dipahami oleh 
pengetahuan dan kemampuan manusia.  

Salah satu analogi populer untuk memahami Isra’ Mi’raj dengan 
kacamata iptek adalah kisah seekor nyamuk dari Jakarta yang dengan 
bangga mengatakan kepada kawan-kawannya bahwa ia sudah melihat 
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dan merasakan dinginnya salju di Amsterdam. Tentu, semua teman-
temannya tidak dapat mempercayai ucapannya karena mana mungkin 
ada nyamuk Jakarta yang sanggup terbang menuju Amsterdam untuk 
melihat dan merasakan dinginnya salju. Ternyata, nyamuk itu berasal 
dari Cengkareng yang tersesat terbawa pesawat Garuda menuju 
Amsterdam. Nyamuk tersebut sempat keluar sebentar dari pesawat 
sewaktu singgah di Amsterdam, melongok, melihat putihnya salju dan 
karena kedinginan kemudian terbirit-birit kembali ke pesawat. 
Setibanya kembali di Cengkareng ia kembali bergabung dengan teman-
temannya sehingga lahirlah kisah di atas. Jadi nyamuk itu dapat 
mengatasi jarak dan waktu karena terangkat oleh suatu wahana yang ia 
sendiri tidak tahu bagaimana cara wahana itu bekerja.   

Bagaimana Allah “mengangkat” Rasulullah keluar dari bumi, 
melalui jarak dan waktu, belumlah dapat dijelaskan apalagi ditiru oleh 
ilmu pengetahuan. Penjelasan tadi hanyalah sebuah analogi untuk 
memuaskan akal kita yang terbatas, sekaligus menunjukkan bahwa ilmu 
pengetahuan dan wahyu tidaklah harus bertentangan.  

Namun, apakah sebenarnya ilmu pengetahuan itu? Jika kita 
mengatakan tidak bertentangan dengan wahyu, lantas seperti apakah 
hubungan antara keduanya?  
 
Sains Modern dan Kelemahan Permanennya  

 
Ilmu pengetahuan, atau lebih populer disebut sains, adalah istilah 

yang kita kenal dan pahami maknanya dari khazanah Peradaban Eropa. 
Peradaban modern hari ini lahir dari dua gelombang besar sejarah yang 
nyaris berimpitan di Eropa, yaitu renaissance dan aufklarung. Kedua 
gelombang besar tersebut berawal pada abad ke-14 dan memuncak 
pada abad ke-16 dan 17 Masehi.  

Pada intinya, kedua gelombang tersebut sama-sama menempatkan 
manusia di puncaknya. Bahwa tidak ada yang lebih tinggi daripada 
manusia di alam ini. Bahwa alam ini dapat dipahami semata dengan 
usaha manusia, dengan rasio dan inderanya. Bahwa alam ini seharusnya 
tunduk untuk kepentingan manusia dan kemanusiaannya.  

Dengan demikian, segala kuasa yang dianggap mengekang 
kebebasan manusia, dalam semangat zaman saat itu, haruslah 
dienyahkan. Tuhan—dalam baju agama yang disaksikan masyarakat 
Eropa saat itu—adalah salah satu kuasa tersebut. Lewat lembaga 
keagamaan yang saat itu  bersekutu dengan kekuasaan politik, Tuhan 
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dianggap terlalu jauh mendikte, bahkan memasung kebebasan manusia 
untuk berpikir memahami alam.    

Sains, berikut teknologi sebagai produk sekaligus pendukungnya, 
lahir dan dibesarkan dalam pandangan dunia di atas. Trauma terhadap 
pendiktean telah membuat saintis modern menutup dirinya dari 
pembicaraan tentang Tuhan dan agama. Metodologi sains atau 
metodologi ilmiah yang kita kembangkan, dibatasi hanya pada hal-hal 
yang objektif. “Objektif” disini—lebih kurang—berarti dapat diuji oleh 
semua manusia dengan rasionalitas, sekaligus dengan penginderaannya 
yang empiris. Dalam praktiknya, istilah“objektif” mengacu pada hal-hal 
yang material dan non spiritual, yang akhirnya mengarah pada filsafat 
materialisme.    

Namun, menjelang pertengahan hingga akhir abad ke-20, 
masyarakat mulai melihat kelemahan permanen dalam sains modern 
yang kita pahami. Pada garis besarnya kelemahan tersebut bersumber 
dari krisis internal maupun eksternal dari sains itu sendiri. Krisis 
internal berawal jauh pada awal abad 20 dengan munculnya teori-teori 
revolusioner saat itu seperti teori relativitas dan teori kuantum. Teori-
teori tersebut justru menggugat materialisme, yang menjadi landasan 
sains modern.  

Krisis eksternal sains yang semakin menghangat pada 
pertengahan abad 20, muncul dalam bentuk degradasi ekologis, 
fragmentasi sosial dan alienasi manusia. Melihat krisis eksternal 
tersebut, sejumlah kelompok dalam masyarakat modern, mulai 
mengkritik sains dengan tajam. Kelompok ekologis melihat bahwa 
kemajuan teknologi hanya mementingkan manusia dan melupakan 
nasib makhluk-makhluk lain. Hal ini berujung pada pengurangan 
keanekaragaman hayati melalui pemusnahan spesies demi spesies.  

Kelompok ekonom neo-marxis membukakan rahasia bagaimana 
perkembangan sains itu sebenarnya bukanlah pendorong teknologi. 
Justru perkembangan teknologi pada gilirannya ditarik oleh hasrat 
manusia, kelompok dan negara, untuk kemajuan ekonomi dalam 
kompetisi pasar bebas global. Di lain pihak, kelompok feminis melihat 
kepentingan ekonomi itu sebenarnya sangat patriarkis, sehingga 
mengimbas pada pandangan sains sebagai proses penaklukan manusia 
atas alam.  

Akhirnya, kelompok etnis religius pun menganggap bahwa sains 
modern dibentuk hanya untuk kepentingan sekelompok kecil dari 
warga dunia. Kritik etno-religius ditambahkan oleh Jacques Ellul, 
seorang filosof teknologi dan teolog Kristen. Beliau menyatakan bahwa 
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teknologi bersikap acuh tak acuh terhadap tujuan dan nilai-nilai 
manusia yang asli, sebab teknologi berubah menjadi tujuan pada dirinya 
sendiri. Teknologi tengah mengambil alih dan menyerap seluruh nilai 
tradisional dan asli dari masyarakat tanpa pengecualian. Teknologi 
kemudian menciptakan suatu kebudayaan tunggal yang tidak memberi 
tempat pada nilai-nilai non teknologis.      

Kini, saatnya kita membuka mata, bahwa dengan menempatkan 
manusia pada puncak, alam menjadi pelayan bahkan budak bagi 
manusia. Sains telah menjadi instrumen untuk memuaskan sifat serakah 
manusia yang tiada batasnya. Akibatnya alam dieksploitasi manusia 
sedemikian rupa hingga rusak. Manusianya sendiri terasing dari makna 
kemanusiaannya.  
 
Perspektif Wahyu dalam Memandang Sains 

 
Sebelum dampak negatifnya muncul, sains modern telah lama 

diamati oleh masyarakat dan para pemikir Muslim. Masyarakat Muslim, 
terlebih di dunia ketiga, umumnya tertinggal dalam penguasaan sains & 
teknologi. Ketertinggalan tersebut oleh para pemikir Muslim dianggap 
menjadi sebab ketertindasan dan keterjajahan masyarakatnya. Oleh 
karena itu, pada awalnya para pemikir Muslim berkutat dalam usaha 
mendorong penguasaan sains & teknologi oleh umat Islam. Usaha ini 
ditempuh dengan menyodorkan argumen-argumen keselarasan antara 
sains & teknologi dengan ajaran Islam. 

Dalam perkembangan berikutnya, sejumlah pemikir Muslim 
kemudian beranjak pada usaha melakukan “islamisasi” sains atau 
membangun tubuh sains “Islam”. Namun, usaha yang mengemuka 
sejak era ’70-an tersebut, belumlah membuahkan hasil yang 
memuaskan. Faktanya, para pemikir Muslim tersebut—diantaranya 
Ismail Raji Al-Faruqi, Seyyed Hosein Nasr, Naquib Al-Attas, dan 
Ziauddin Sardar—memiliki konsep dan pengikutnya masing-masing 
yang belum bisa bersepakat satu sama lain. Konsep-konsep tersebut pun 
tidak lepas dari kritikan tajam dari kalangan para pemikir Muslim 
sendiri.  

Menurut hemat kami, sains dalam wujud metodologi ilmiah 
maupun teori yang dihasilkannya, tidaklah perlu diislamkan. Sebab 
merujuk pada fakta sejarah, metode penyelidikan empiris justru 
disumbangkan oleh para ilmuwan klasik Islam di masa kejayaannya. 
Beberapa di antara ilmuwan tersebut adalah Jabir Ibn Hayyan di bidang 
Kimia, Ibnu Sina di bidang kedokteran, dan Al-Biruni di bidang 
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astronomi. Tentu sangat menarik karena para ilmuwan (dalam kaca 
mata saat ini) klasik tersebut pada saat yang sama juga merupakan 
ulama (dalam kaca mata saat ini, yaitu sebatas ahli agama atau fikih).  

Al-Qur’an dan Hadits sendiri memang tidak berbicara eksplisit 
mengenai sains, apalagi sampai membahas metodologi sains yang 
operasional. Al-Qur’an lebih banyak bicara mengenai ayat-ayat atau 
tanda-tanda, dan mendorong atau mewajibkan pembacanya untuk 
mengamati dan menghayati tanda-tanda tersebut. Bahkan, wahyu yang 
pertama turun pun, yaitu Surat Al-‘Alaq ayat 1-5, berisi perintah untuk 
membaca tanda-tanda tersebut.  
 
Ayat pertama Surat Al-‘Alaq berbunyi:  

[٩::١]اقْ َرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق    

  
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan”.  
 

Dalam kamus bahasa Arab, iqra berarti “menghimpun sesuatu 
yang berserak menjadi satu”. Iqra sebenarnya merupakan fi‟il muta‟adi 
(kata kerja transitif) yaitu kata kerja yang membutuhkan objek. Hanya 
saja, objeknya tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur’an. Menurut para 
mufassir klasik, hal ini bermakna objeknya bersifat umum. “Umum” 
berarti yang dibaca bisa apa saja, baik ayat qauliyah (kitab suci) ataupun 
ayat kauniah (tanda-tanda alam).  

Perintah yang mirip tapi berbeda dengan iqra, muncul setelah 
mulai banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang turun. Perintah tersebut adalah 
tilawah, seperti dalam Surat Al-Ankabut ayat 45: 

 

   ۖ   اْتُل َما أُوِدَي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوأَِقِم الصَََّلةَ 
 
“Bacakanlah apa yang diwahyukan kepada kamu dan dirikanlah shalat.” 

 
Dari ayat ini terlihat bahwa objek tilawah lebih spesifik, berasal 

dari kitab, yang berarti baik wahyu yang tertulis maupun wahyu yang 
masih dalam ingatan. 

Perintah iqra’ mengandung semangat curiosity atau 
keingintahuan, kejujuran, dan keseksamaan. Sebab, dalam membaca 
teks tertulis sekalipun, memang semangat-semangat seperti itulah yang 
perlu dihadirkan. Tanpanya, membaca akan menjadi kegiatan yang tak 
bermakna.  
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Sains modern juga mengandung semangat yang sama. Namun, 
ada satu semangat atau prinsip yang tidak dimiliki oleh sains modern. 
Prinsip tersebut ada dalam lanjutan ayat pertama tadi, yaitu bismi 
rabbikalladzii khalaq “dengan nama Tuhanmu yang menciptakan”. 
Aktivitas iqra' dengan demikian harus disertai penyebutan atau 
penghayatan nama Rabb. Rabb secara bahasa berarti pendidik, 
pemelihara, dan pengasuh. Dalam membaca ayat kauniyah maupun 
qauliyah, seorang pembaca dengan demikian dituntut untuk menghayati 
sifat-sifat Sang Rabb sekaligus meniru sifat-sifat Rabbaniyah tersebut 
didalam dirinya.  

Pembaca semakin dituntut untuk menghayati sifat-sifat 
Rabbaniyah, dengan adanya lanjutan ayat kedua:  

نَساَن ِمْن َعَلٍق  [٩::١]َخَلَق اْْلِ  
 

“Dia telah menciptakan manusia dari segumpal sel”.  
 
Kata khalaqa berarti “menciptakan dari awal” atau “menciptakan 

sesuatu yang luar biasa”, atau “menciptakan sesuatu yang tidak ada 
contohnya sebelumnya”. Adapun penciptaan manusia atau insan dalam 
ayat ini, dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Al-Mu‟minun ayat 11-14. 
Dengan menghayati proses penciptaan manusia tersebut, akan terasa 
lebih nyata sifat-sifat Rabbaniyah dari Sang Rabb.   

Surat Al-‘Alaq adalah ayat Makkiyah, yang secara umum 
dianggap sebagai seruan buat seluruh manusia, bukan hanya mereka 
yang beriman. Oleh karena itu, semua manusia diperintahkan untuk 
membaca, mengamati tanda-tanda apapun di alam semesta raya ini 
dengan sifat-sifat Rabbaniyah. Tanda-tanda atau ayat-ayat sebagai objek 
yang harus dikaji manusia, dielaborasi lebih lanjut oleh Al-Qur’an 
dalam Surat Fushshilat ayat 53: 

 

َ َِلُْم أَنَُّه احلَْق  َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ِِف اْْلفَاِق َوِف أَنُفِسهِ  َأوَلَْ َيْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعَلٰى   ۗ   ْم َدَّتَّٰ يَ َتبَ َّيَّ
[٣٩:١٤]ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد   

  
“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di 
segenap „afaq dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka 
apakah Al-Haqq itu. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa 
sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu?” 
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Dengan demikian sangat gamblang bahwa menurut Al-Qur’an 
obyek sains adalah tanda-tanda atau “ayat-ayat” yang ada pada „afaq 
(cakrawala di luar diri manusia) berupa alam semesta, dan yang ada di 
dalam anfus (diri manusia) berupa bahasa, matematika dan logika. Ayat-
ayat tersebut bertujuan sebagai tabayun atau penjelas bagi Al-Haqq atau 
Kebenaran Mutlak. Tafsir dari ayat-ayat atau tanda-tanda (yaitu alam 
itu sendiri), yang tidak lain adalah sains, seharusnya menjadi jalan 
untuk menuju atau mengenal Sang Pencipta dengan lebih baik. 

Menarik untuk dicatat, bahwa kata “alam” yang kita gunakan 
sekarang berasal dari bahasa Arab „alam yang berarti “alamat” atau 
“tanda”. Dalam tradisi Hikmah Islam (sering juga disebut filsafat Islam), 
tafakkur terhadap „alam adalah tangga menuju pemahaman tentang Al-
Haqq. Tradisi mengamati alam semesta dalam khazanah keilmuan klasik 
Islam, adalah bagian dari usaha mengungkap rahasia tersembunyi dari 
asma-asma-Nya. Alam semesta adalah “wajah” Allah di muka bumi. 
Meminjam istilah Ibnu Sina, alam adalah “kosmos lambang-lambang” 
yang tanpanya manusia mustahil mengenal Allah.    

Dengan demikian, pengenalan Al-Haq atau Kebenaran Mutlak dari 
ayat-ayat kauniyah maupun qauliyah adalah tujuan dari proses 
pembacaan. Kebenaran tersebut memang melampaui kebenaran ilmiah 
yang dipahami sains, sebab kebenaran ilmiah bersifat sementara dan 
terus berubah. Kebenaran Mutlak akan muncul jika memang pembacaan 
diniatkan menuju ke sana, dan diawali dengan penghayatan akan sifat-
sifat Rabbaniyah tersebut.  

Munculnya Kebenaran Mutlak dari hasil pembacaan ayat-ayat 
Ilahi pada gilirannya akan menampakkan salah satu “wajah” Allah, 
Sang Rabb, sebagaimana disebutkan dalam ayat ketiga Surat Al-‘Alaq:  

 

[٤::١]اقْ َرْأ َورَب َك اْْلَْكَرُم   
 

“Bacalah, dan Rabb-mulah Yang Maha Mulia,” 
 
Iqra’ yang pertama menegaskan bahwa pembacaan harus dimulai 

dengan nama Rabb. Iqra’ yang kedua menunjukkan bahwa setelah kita 
membaca, Allah akan menampakkan “wajah”-nya yang Akram (Maha 
Mulia).  

Rabb yang Maha Mulia itu, mengajari manusia dengan tanda-
tanda atau ayat-ayat sebagaimana disiratkan dalam ayat keempat Surat 
Al-‘Alaq:   
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[٣::١]الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم   
 

“Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan qalam,” 
Dalam ayat ini Allah berbicara tentang al-qalam. Qalam dalam 

bahasa Arab berarti “memotong ujung sesuatu menjadi runcing”, atau 
kini dikenal sebagai “pena”. Jika tanda atau ayat-ayat Allah adalah 
sarana manusia untuk memahami Kebenaran Mutlak, maka tanda atau 
ayat-ayat tersebut sebenarnya sejajar dengan al-qalam sebagai sarana 
pengajaran. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa qalam yang dimaksud 
dalam ayat ini pun bukan hanya pena atau tulisan, melainkan media 
pengajaran yang sangat beragam bentuknya.   

Terkait dengan al-qalam sebagai media pengajaran, kiranya dapat 
ditambahkan pula penjelasan Armahedi Mahzar, seorang saintis dari 
Departemen Fisika, ITB, mengenai organ-organ pengetahuan manusia 
menurut Al-Qur’an. Organ-organ tersebut disimbolkan dengan bashar 
(penglihatan) sebagai sarana empiris, sama‟ (pendengaran) sebagai 
sarana linguistik, serta lubb (hati terdalam) yang merujuk pada akal hati 
atau intuisi manusia.  

Lubb adalah organ pengetahuan utama menurut Al-Qur’an, 
sebagaimana disebutkan dalam Surah Ali „Imran ayat 189-190, yaitu: 

  

ُوِل اْْلَْلَباِب   [٤:٩١٣]ِإنَّ ِف َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتََلِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر َْليَاٍت ْلِّ  

 
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki Lubb,” 

 

رَب ََّنا الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّه ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلٰى ُجُنوِِبِْم َويَ تَ َفكَُّروَن ِِف َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض 
َذا بَاِطًَل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر  [٤:٩١٩]َما َخَلْقَت هَٰ  

 
“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau 
dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit 
dan bumi (seraya berkata): „Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini 
dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka‟.” 
 

Orang-orang yang menggunakan Lubb-nya untuk membaca tanda-
tanda di alam akan sampai pada kesadaran bahwa tiada sesuatu yang 
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sia-sia atau batil. Dikaitkan dengan Surat Al-‘Alaq, kesadaran tersebut 
bukanlah sesuatu yang sekonyong-konyong dipahami manusia yang 
membaca, melainkan harus diajarkan oleh-Nya. Hal ini diisyaratkan 
Allah dalam ayat kelima Surat Al-‘Alaq: 

نَساَن َما ََلْ يَ ْعَلْم  [١::١]َعلََّم اْْلِ  
 

“Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” 
 

Salah seorang ilmuwan yang pembacaannya—kita doakan—
mengarah pada kesadaran tersebut adalah (Alm.) J.A. Katili. Geolog 
terkemuka Indonesia ini, ketika menerima pengukuhan guru besar di 
Departemen Teknik Geologi ITB pada era ’70-an menyitir ayat yang 
artinya sebagai berikut: 

  

 ۗ   ُصْنَع اللَِّه الَِّذي أَتْ َقَن ُكلَّ َشْيءٍ  ۗ   َوتَ َرى اْْلَِباَل ََتَْسبُ َها َجاِمَدًة َوِهَي ََتُر  َمرَّ السََّحابِ 
[٩٨:٢٢] ِإنَُّه َخِبرٌي ِبَا تَ ْفَعُلونَ   

 
“Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, 
padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang 
membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
 
Sains, Islam dan Permasalahan Keumatan  

 
Berdasarkan pemaparan tadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

saintifik dalam perspektif islami, adalah proses pembacaan tanda-tanda 
atau ayat-ayat Ilahiah. Proses tersebut ditujukan untuk menemukan 
Kebenaran Mutlak atau hakikat dari tanda-tanda tersebut. Salah satu 
indikator penemuan hakikat tersebut, adalah ketika sang pembaca atau 
sang ilmuwan, menghayati kesadaran bahwa tiada sesuatu pun dari 
tanda-tanda itu yang diciptakan sia-sia atau tanpa makna.  

Lantas, bagaimana agar proses pembacaan masyarakat ilmiah 
mengarah ke sana? Menurut hemat kami—terlepas dari usaha-usaha 
“islamisasi” sains atau pembangunan sains Islam—yang lebih mendesak 
dan realistis adalah pengukuhan etika keilmuan yang islami. Inti dari 
etika itu adalah bahwa ilmu harus dipahami pula sebagai wahana untuk 
mengenal dengan lebih baik kepada Sang Pencipta. Indikatornya adalah 
bahwa produknya, apapun bentuk dan wujudnya, harus menjadi 
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rahmat bagi seluruh alam. Secara umum prinsip etika tersebut sangatlah 
dekat dengan semangat dan sifat-sifat rabbaniyah yang memelihara, 
mendidik dan mengasuh segenap makhluk. Jelaslah bahwa Islam 
memandu sains agar menjaga kebersatuan, keharmonisan, dan 
kesadaran manusia sebagai bagian dari kosmos.   

Disamping penegakan etika keilmuan, hal lain yang mendesak di 
Indonesia adalah pengembangan kegiatan riset—tentunya dalam 
paradigma pembacaan ayat-ayat ilahiah—yang berfokus pada “tanda-
tanda” yang paling dekat dengan kita. Tanda-tanda tersebut adalah 
potensi kekayaan alam, fenomena ataupun permasalahan unik, yang 
khas Indonesia maupun yang menjadi kebutuhan umat manusia.  

Sebagai kesimpulan, agar sains menjadi solusi jangka panjang bagi 
krisis bangsa ini sekaligus krisis peradaban manusia, ia harus diletakkan 
kembali di atas sebuah landasan yang kukuh. Landasan tersebut adalah 
paradigma yang berdasar pada keberagamaan yang kaffah, menyeluruh 
demi mencari ridha-Nya di dunia dan akhirat.      

Ada kutipan menarik dari tulisan Bruno Guiderdoni, seorang 
Muslim yang menjadi Direktur Riset Institut Astrofisika Paris, dalam 
buku Membaca Alam, Membaca Ayat terbitan Mizan pada tahun 2004:  

 
“...Sebagai seorang Muslim, saya merasa sangat nyaman dengan 
aktivitas keilmuan saya, karena saya dapat menafsirkan karya riset 
saya sebagai pencarian ilmu untuk dunia ini, juga sebagai 
penjelajahan kekayaan dan keindahan ciptaan Tuhan. ... Karena 
Tuhan adalah Esa, manusia pun harus menjadi utuh. Pemisahan 
dalam bentuk apapun antara aktivitas profesional dan pencarian 
religius bukanlah hal yang baik.”  
 
Menyimak tulisan Beliau tersebut, kita dapat mengambil teladan 

bahwa seorang ilmuwan Muslim, dapat dan memang seharusnyalah, 
menjadikan aktivitas penelitiannya sebagai bagian dari ibadah kita 
kepada Allah. Ilmuwan seperti inilah yang digelari “ulama” oleh Al-
Qur’an sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Faathir [35] ayat 28: 

  

َا ََيَْشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِ  اْلُعَلَماءُ  [٤١:٩٢]ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َغُفوٌر  ۗ   ِإَّنَّ  
 

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, 
hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”  
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“Takut” yang dalam konteks ini berpadanan dengan takwa 
kepada Allah, membawa konsekuensi bukan saja pada kedalaman 
pengetahuan. Ilmuwan yang takut kepada Allah—yang diistilahkan 
“ulama” oleh Al-Qur’an—adalah juga manusia yang adil. Karakter 
manusia seperti ini disampaikan Allah SWT. lewat firmannya dalam 
Q.S. Al-Maidah [5] ayat 8 : 

  

َوََل ََيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلٰى َأَلَّ  ۗ   يَا أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِمََّي لِلَِّه ُشَهَداَء بِاْلِقْسطِ 
[١:٢]ِإنَّ اللََّه َخِبرٌي ِبَا تَ ْعَمُلوَن  ۗ   َوات َُّقوا اللَّهَ  ۗ   اْعِدُلوا ُهَو أَقْ َرُب لِلت َّْقَوىٰ  ۗ   تَ ْعِدُلوا  

 
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 
kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

     
Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  diartikan sebagai : 

tidak berat sebelah atau tidak  memihak, berpihak kepada kebenaran, 
atau tidak sewenang-wenang. Ilmuwan yang bertakwa, dengan 
demikian adalah manusia yang fair, menjunjung tinggi nilai-nilai moral 
dan etika, serta menghindari perilaku curang dan nista seperti korupsi, 
kolusi dan penyalahgunaan wewenang di manapun dia berada.  

Mari kita berdoa dan terus berusaha agar ayat-ayat Allah yang 
terserak di segenap ufuk alam dan diri ini—khususnya alam dan 
manusia Indonesia—bisa kita baca, kumpulkan, kita pahami hikmahnya 
dan dapat kita ambil manfaatnya. Hendaklah dalam proses pembacaan 
tersebut kita selalu sadar bahwa pemahaman yang Haqq datang dari 
Sang Rabb. Kita bagaikan hanya meminjam catatan Tuhan, dari rumput-
rumput-Nya yang bergoyang.  

Semoga dengan peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, ini 
kita dapat menyerap nilai-nilai yang diberikan dalam perjalanan hidup 
Nabi Muhammad SAW untuk membangun masyarakat yang religious, 
sejahtera dan berilmu pengetahuan. Wallahu a‟lam bis shawab.  
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Wassalam, 
Jakarta, 30 Juni 2011 
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