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Rektor U!N.SUFgs.

Profesor: Puncak Sebuah Pencapaian

eberapa tahun belakangan di lingla:ngan para dosen perguraian

tinggi Indonesia ada suasana batin yang khas dala::'r kaitannya

dengan proses menjadi profesor. suasana khas tersebut rnuncui
i-_-

. 
= -.agai reaki terhadap peningkatan s-varat-syarat dan pen8et;ltar proser*lural

- ::gusulan menjadi profesor yang terjadi sejak sekitar tahun 2010. Kesan

::g muncul adatrah bahwa untuk menjadi profesor itu sangat sulit. Kesan

. ,'r acialah bahwa urusan ad.ministrasirry'a begitu rumit sehingga terkadang

::i:jadi sangat rnen:behiani calon pr6fesor. Bahkan ada yang rrrengesankan

I 111ra urusan administrasinya lebih berat dari sy-arat akademiknya. Sedemikian

; r: dan runfn:ya sehingga ada sebagiandosenyaag pataharang, danmemutuskan

--- - rk ddak niengajukan diri menjadi profesor. Di mata sehagizrr dosen, me::jadi

::::esor itu menjelma menjadi sebuah rrusi,:n impossible, seperti judul fiim

::g sangatterkenal itu. Ada pulayang mencurigai, bahkan menuding. adanva

: -:ak-pihak tertentu yang secala by daignmenghambat pertambahan jumlah

:::iesor di perguruan tinggi Xndonesia.

Dalam l<aitan ituiah, berita pertarnbahanprofesor di linginurgan i-Jniversitas

- .,:-t Negeri Sumatera Utara Medan menjadi berita yang luar biasa. Penghujung

-- --rirl 2015 adalah saat yang sangat menggembirakan bagi UIN SU Medan"

:.::-<a itu UIN SU memperoleh penambahan jumlah profesor sebanyai'; tiga

- ::.:rg. Satu di antaranya adalah Prof. Dr. H. Sukjman, h4.Si', dosen pada b-akuitas

-s:uiuddin dan Studi isiarn UIN SU.

Syarat,syarat dan prosedur administratif yang mesti ditefilpuh untuk

:-=:ltadi profesor boleh saja berubah dari wahrr ke r,r'aktu. Orang juga boleh

_:-a ferespon sesuai pendapatnya masing-masir:g. Namun, satu hatr pasti

-.: -;dak ikut berubah: di dunia perguman nnggi menjadi profesor adaiah

. . :.:ai-, pencapaian yang sangat penting. Daiam konteks dosen sebagai sebuah

-
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karir profesional, maka profesor adalah akhiq ujung, arau puncaknya. Dengan

demikian, menjadi profesor adaiah ibarat berjaian sampai ke batas, bagaikan
berlayar sampai ke pu.lau, umpama cita-cita yang menjadi kenyaraan. Siapapun

yang telah rnengazamkan diri memasuki karir sebagai do.sen, sejatinyil. ingin
rneniti karimya hingga ke puncaknya yang tertinggi, meqjarii seorang profesor.

Relevansi seorang profesor setidaknya dapat dilihat dari empat sudut:
personal, ilrniah, ir"stjtusional, dan sosiai. Dari sudut personal, rnenjacii guru

besar rnem'neri perasaan bermata ganda" Di saru sisi jeias ada rasa puas ke-ren;l

telah rrenggapai sebuah pencapaian, karena telah rrenapak karir hingga ke

rliung jalan, karena telah sampai di peiabuhan terakhir, karena telah berada

di puncaktarrgga" ,\kan tetapijika dihayati secara sungguh-sungguh, menjadi
profesr:r adaiah juga sebuah tanggung jawab dan beban. Tanggung ja.,,riab

yang sangat besar dan beban yangjuga sangat berat. Ada banyak elapektasi
rlialamatkan kepada seorang profesor. Ada banyak harapan dinanti daii
seorang profesor. Sebuah kata-kata bijak berkata: semakin tinggi sebuah
pohon semakin banyak sinar matahari diperolehnya; pada saat yang sama
semakin kencang pula angin van€J menerpanya"

Dari sudut ilmiah, kata profesof mewakiLi sebuah proses belaja4 merenung,

meneliri, men-vebarluaskan gagasan yang telah dilakukan oleh seseoraag dalam
waktu yang cukup paryang sehingga dia mencapai tingkat pengetahuan dan
kete.rampiianyang tinggi di bidangnla, maLka sejatinya seorang profesor adalah
raksasa eli belantara ilmu pengetahuan yang diiekuninya. Seorang prcfesor
;idaiah personifikasi kecintaan .yaflg sangat mendalam rerhadap bidang ilmu
ietenfli, cinta -vang kernudian diolalh. n:elalui proses pendidikan yang srrngguh=

sisiggllh iriiigga rnenciptakan kematangan ak-adernik aras te,:ringgi. Seorang
prolbsor i:iclup deng:rn dar; dii{dupi oleh ihnu yang ditekurdnya. Keaoaan yang

den::kian irr: urenjadrkan seorang profescr sebagai m arla' ataureferensi penuh

i,vibarra dalam i:idangnya. Tetapi, posisi itu pula memberinl,a tangg-ung jawab

nlenrval€iga perkeir:r-L,angan llmu pengetahu,an rnelalui proses penelitian, publika-si,

dan pembin:bingan penel<un ilmu yang lehih jr"rnior. Dia trertanggung jawab

men-iastikln bidanq ihnunya berkonribwi bagi perbaikan kehieiuparr manusia.

Sudu"i i:ria per"rt,,ngnya seorang prr:fesor adalah terkait dengan institusi
perguruarl tiilggi rempatnya bemaung" Setiap perguruan tinggi pasti bangga

dengan keberadaan para prof'e*r:rnya. Keberadaan profesor mengindikasikan
berjalannya aktiviras ilmiah yang sehat di satu kampus. Banyal<nya jumlah
profesor di sebuah kampus adalah indikator gairah pengernbangan iimu
pengetahuan di kampus tersebut, maka para profesor ada.lah merupakan

\n
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:,.rr]1ber kewibalvaan akademik atau mufiiah ilmiah sebuah perguruan tinggi.

Sebuah program studi yang memiliki sejumlah profesor dengan sendirinya

:renriiiki reputasi akademikyang ballq demikian sebalitr'nya" "lhk" mengirerar:kal

_<alau kem,;dian jumlah profesor menjadi sebuah. alar ul:ur penlin8 dalann

Snilaian perguruan tinggi. Tak heran jika selumh kamp,:s bergembira rnanakal'a

.secrang dari warganya rnemperoleh gelar rerhormat ifu'

Relevansi profesor.iuga berdimensi sosial. Jelas sekali hahwa' stailus

seorang sebagai profesor mengimbas juga kepada orang di sekitaraya' seorang

:rc.rfesor pastilah merupakan anggota dari sebuah keluarga, sebuah arganisasi,

sebuah masyarakat, dan seter-usnya. Dengan icata lain ia pastilah rrierupakan

lagian darj satu sistem sosial yang berlapis-lapis. Keluasan dari sisten"r sosial

seseorang tentu saia berbeda-beda, tergantung pada banyakvariabel. Ada

saja ilrnuan -vang sangat akif di tengah masl,arakat, le-iapi ada pula 1'ang lei:ih

ierbatas keterlibatan sosialnya. Begitupun, seorang profesar jelas menlpakan

iebanggaan dalam sistem sosiai yang melingkupinya'

Begitulah status profesor rnemberj iirti peniing eiari berbagai "suiur daiL

Iataran. N'{emperolehnya memheri arti pentinE seeara person*l' tetapi pada

saat )'ang sama juga memberi makna secara ilmiali, i;rstitusional, darr juga

sosial. iVlaka pantas ditegaskan kembali bah",,va status profescr adalah sebuah

pencapaian yang luar biasa, namun bersaaranya terliandung puia tanggung

;awab yang besar. Sebagai sebueh pencapaian puncak, tak heranlah kaiau

menggapai.n,va juga memeriukan syarat dan proses yang tidakmudah' Hanya

*.r"kr, sekaii lagi hanya mereka, yang memiliki kuaiifikasi dan kegigihan

iertentu yang altan sampai ke sana"

Bang Sukiman: Sebuah Catatan Personal

Ketika memulai bekerja sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Suroatera

utara Medan (dulu Institut Agama isiam Negeri). barangkali pada tahur

1993 atau 1994, dekan Fakultas Ushuluddirr saat itu (Prof. Dr' it4' Ridwan

Lubis) mengajakku bergabung dan membantu mengajar di Fakultas l-r'shuluddin'

,\ku dipercayakan mengampu mata kuiiah Dirasah Islamiyah 3 dan, agak

telakangan, juga mata kuliah orieni.alisrne. Daiam proses mengajar inilah

alcu muiai rnengenal Bang Sukiman. (Enmh mengara. aic.i s*l"at': memanggi):nya

Abang, dan harnpir tak pernah memanggil beiiau Bapa\ kecuali pada fl1ornefl.

x}orilen yang sangat torn:ai) '

Perkenalan awali<ri dengan Bang sukiman iiii diwa;nai oieh clua kesalahaa"

i<,esalahan pe.rtarrlil adaiah urenl-impulkan bahwa b*liau berasai dan etnis

1/1 1
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Jawa, semata-mata berdasarkan namanya. Kesalahan yang kedua adaiah,

aku tak pernah menanyakannya selama bertaltua-tahun, kepada beliau ataupun

kepa<ia yang iain. Maka bagiku, beliau adalah 'orang Jawa' unnrk kurun wakru

yang lama. Kesalahan ini baru terkoreksi pada tahun 2000an, ketika aku

berkesempatan mengunjungi Takengon, kampung halamannya. Usai bersiar

singkar mengelilingi Danau Laut Tawar yang sangat indah kami melewati

sebuah kampung bernama Kebayakan. Teman-teman pemandu menjelaskan

bahwa kami sedang berada di kampung Barig Sukintan, bahkan mereka

menunjukkan kepadaku rumah kelahiran beiiau. Mereka juga meyakinkanku

bahwa Bang Sukiman adalahpenctuCuk<iengan darah asli Gayo, AcehTengah,

crang Takengon n:1erg dan bukan orang Jawa peraatau sebagaimana kusimpulkan

bertahun-tahun.

Memang betul bahwa sasuawan besar Inggris William Shakespeare berkata:

'A.palah arti sebuah nama." Akan tetapi jika mengetahui bahwa aku telah

mengganti etnisitas seseorang semata karena namanya, boleh jadi Shakespeare

juga akan mempertimbangkan ulang pendapatnya itu. fungkasnya, jadiiah

perjalananku ke Takengon itu sebuah perjalanan mencerahkan. Beiakangan

aku pemah diberirahu oleh Bang Sukiman tentang asbab al-wuruddari namanya

tersebut. Daiam perjaianan iru, aku juga diberitahu bahwa kampung halaman

beiiau--yang luar biasa indah menghampar di dataran rendah dekat danau

La,.:i Ta-,,var-adaiah penghasii beras kualitas tinggi di wilayah Aceh Tengah.

Kiranya, nama 'Kebayakan' adaiah sebuah jaminan kualitas tinggi untuk
uillsarr beras.

Pengenalanku terhadap Bang Sukiman bertambah ketika beberapa kali
Ctugaska:: oieh Rekor dalarn satu fim atau kepanitiaan. Yang paiing mengesankafl,

suatu kaii aku menjadi anggotarrya dalam Panitia Peneri.maan Mahasis'wa

Baru IAIN SU. Kami dipercaya mengerjakan bagi.an yang paling sensitii yakni

mengeiola soai ujian masuk, tercakup di dalamnya mengawasi penggandaan.

Masa itu (i 990an) penggandaan soal masih dilakukan dengan menggunakan

mesi:: stensii tii salah saru ruangan di kampu IAIN SU Jln. Sutomo. Bermalam-

malam karni 1;egadang bersania rli tengah gaduhnya suara mesin stensil,

terkaciang sampai rienjeiang subuh, terkadang sampai pagi. Dalam proses

meieiai:kan itu beberapa miai kepribaCian BarLg Suhman rnengemuka: pekerja

keras, tek.'.rri, supe1, kon'runikatif, mengayomi. Sebagai seorang yang dari

sudut usia sangat junioq aku iidakpernah merasa canggung atau kesulitan

berkorriunikasi dengannya. Sebagai orang yang lebih berpengalaman, dia

dapat menempatkan din menjadi surnber pembelajaran tanpa patronasi.

membimbing tanpa mendike. Menurrrtku, beliau adalah tipe senior yang

vl11
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:-;uruhkan seorang juirior untuk belajar dan rnaju dalam karir. Beberapa

: ag:an lain dari bukrr ini jelas menguatkan apa yang ia:alami dan simpuikan.

ifini beliau teiah menjadi seorang profesor; telah menggapai gelar akademik

::rc:rggi yang ada,telah mencapai aras tertinggi deui i€rir seofing dosen. A,ic.r

-. .-rn bahwa tleliau sangariah bahaSia dan hersl'ukr:r den8aa pencapaiannya.

l,leairukepribadiannya yeggmenarika]ruyakinaLanbanr,rak.iuniornya terinspirasi,

,a,u mengikuri langkah-langkahnya" lJtu pun yakin hahi,va !rcwte bcsenl'a,

:akr-:itas I-jshuluddin dan Studi Islam, akan mendapai. manfaal besar dari

::estasinya. Begitupun dengan bidang iln-:u lang drtetro"i:nii1a, akan rnendaparkan

:lroi"rgan i.intuk berkembang dengan kehadirannya. "fak ketinggalan aku

s-gat yaldn pula bahwa segenap keluarga dan warga kampung l:alamannya

::i-rrt puia merasakan kebahagia.an itu. Setragai sesama orang kampung' aku

_:iu persis bahwa menjadi seorang profesor tirlak tennasuli dalam daftar

1-rgan-angan kebanyakan anak segenerasi Bang Sukiman' Tetapi begituiah

::ra garis sejarah bekerja: kira menc}apat apa yang kita ikhtiarkan, bukan

::a ]'ang kjta angan-angankan.

Buku: Kaclo Abadi

Di anrara rradisi baik di ulN su adalah mengiringi pengukuhan seoranS

: : :resor dengan penerbitan buim Buku tersebut biasanya merupakan kumpulan

. t.san dari para kolega sesama ilrnuan dan murid dari sang profesor: Bukti

..arg ada di tangan kita ini adalah salah satunya. I\{enurut hemat saya im

.:alal-r sebuah kebiasaan yang sailgat baik dan perlu terus dilestarit<an' Sebab,

_ia dilikir-pikir buku adalah sebuah kaclo yang luar biasa. Luar biasa, karena

: -{Lt mengandung in{onnasi dan iimu pengetahuan. Juga luar biasa karena

_,:r,r pengetahuan rnemiiiki daya tahan yang tak dimiliki oleh kado apapun"

I aiarn khazanah klasik.[slam kerap terbaca: buku adalah sahabat terbaik

-,g bersedia dibawa kemana saja. Bukri menernani i<ita dalarn kesendirjan

.rDa pernah rewei. Buku memberi pembacanya informasl tanpa menunttt

::a-apa. Karena ituiah maka kado buku ini adaiah kado terbaikyang mungi<in

-;ersembahkan cleh para kolega dan muridnya kepada Profesor sukiman.

Buku uri mengandung tulisan-ruiisan yang dapat dikelompokkan ke

-:-alr1 dua kei.omPok besar:

Kelompr:k tulisan lang pertamc bemifat lebih akademik-ilmiah. Kelompok

's3n irii mengupas berbagai topik llmiah irang terkait hidang k'eilmuan

.-:g ditekr:ni oleh Prof. Sukiman. Yang kupahami, beliau inenekun'iteologi

: : :ll1 kontei<s pernbangunan. Tarnpaknya, ikn u yang ditekrrn inya mewakjli

l-x
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upaya rnenarik batas baru pembahasan teologi. Jika selama ini teologi lebih
banyak berkutat pada tema-tema abstrak eskatologis, Prof. Sukiman mewakiii
kelornpokpengka,ii yang ingil melihat teria-tema keimanan dalarn kontels
kehidupan y"ng sangat riil, _vakru pembangunan. Teologi sejatinya bukan hanya

unlsan eskatologrs, tetapi.f uga dir:rakudkan unruk mewaraai urusan historis.

Kelompok kedua adalah catatan personai dari para guru, kolega dan
murid Prof. Sukiman yang merekam dan memetakan pengalaman personal

mereka tentang beiiau. Nlelalui tulisan-tuiisan kelompok ini kita menemukan

deskripsi dan refleki tentang sosoh persona, dan kepribadian Prof. Sukiman

di mata penulisn_va. Kelompok tulisan pertama rnenunjukkan bagaimana
para koiega mernberi apresiasi yang tinggi terhadap beliau. Begitupun dengan
para muridrrya, semua menuangkan catatan penghargaan y"ang tinggi: betapa

mereka seiama ini telah rnenimba banyak hal dari beliau dan berharap ,vang
terbaik untuknya ke masa depan.

Prof. Sukiman, M. Si ...."!, artikel-artikel dalam buku ini kami anyam

dan kemudian persembahkan sebagai kado pada momen pengukuhanmu
sebagai profesor. Karena ditulis beramai-ramai maka sisi kualitas akademik
menjadi tak merata. Kebanyakan artikei bukanlah karya profesor sepertimu.

Beberapa arrikel terasa sederhana bahkan ada yang agak lugu, karena memang

ditulis oleh pemuia. Ada nuia yang bersisi semata nostalgia dan doa harapan.

Tetapi kado sederhana ini lahir dari sebuah pera.saan apresiatifyang sangat

tultu. Di balik kesederhanaaa untaian kalimat y-ang tertulis, terpendarn pesan

yang lebih daiam; bahwa kami berbagi kebahagiaan daiam pencapaianmu.

Akhin:ya, tak ada yang paling pantas diucapkan, selain selamat, selamat,

selamat" lVtudatrmudahan Bang Prcfesor memberi kontribusi lebih besar

lagi b*gi iilN S[J Medan. Nludah-mudahan bang Profesor dianugerahi oleh
,\llah srr,t. r-isia panjang dan kesehatan prirua untukten:s rnembimbing mereka
y'ang leblh muda. Mudah-mudahan geiar akademiktertinggi tersebut diberkad

Allah swr.

Kepada para perlbaca, buku ini kami hantarkan. Mudah-mudahan
bermanfaat adanya" Amin.

Ivledan, Mei 2016
Pgs. Rekor UiN SU

Prof. Dr. Hasan Asari MA

x
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AIA.M DAN PEI\frBANGUNAN
DALAM T}T,R.SFEKTIF MUFASSI M.,

rILOSOF DAN SATNTIS

Oleh: Dr, Mhd. Syahminan, Nl.Ag

Mukaddimah

d lam merupakan wujud yang rampak sebagai ciptaan Aliah Swt

.l$ ,..r.a ril, memiliki keteraturan secara tetap (hukum alam)" Para

\,,&pakar ilmu pengetahuan dari kalangan sains (saintis), filosof dan

- -:.asir, melakukan pemikiran krids untuk mengungkapkan eksistensi alam,

- =s<i dalam kajiannya mempelgunakan hasil analisis masing-masing untuk

.rCapatkan ungkapan yang jelas tentang r.t'ujud alam itu sendiri. Fenulis

- .--hat bahwa kajian tentang alam oleh para pakar ilmu pengetahuan masih

.::s menjadi wacana yang berkembang meski telah menemukan sejumlah

-,:sif-prinsif tentang alam. Terutama pakar kosmologi, dengan hasil penelitian

.::adap sejumlah partikel-partikel alam yang ada dibumi, teori tentang

: -akan (big beng) yang telah dipercayai oleh para k6smolog, termasuk

.:nlulAn Najjaa seorang kosmolog Mesir kontemporer, gieh para mufassir

- :,inakan untuk menjelaskan tentant kejadian alam" Sedang para filosof

- =-akukan kajian spekulatif untuk merumuskan pemikirannl,a yang memberikan

-..ar fundamentai penjelasan tentang alarn. Tulisan ini diharapkan dapat

- =-rjelaskan teori-teori tentang alarn sebagai berikut.

Alarn atau semesta adalah segala sesuatu yang ter:cakup secara materi

.-: seiuruh partikel-partikel yang mernhent'.tk alam. atau keseluruhan materi

- . ebut dengan alam, seiain dari Tuhan, atau segala sesuatu vang diciptakan

:.1ah aiam. Dalam bahasa Inggiris disebut dengair cosmos (dunia atau a.larn

.:resta). Alam; (1) Kata ini mernpunyai banyak ani, dapat berarti bumi,

. :at raya, yang diketahui mauptm -vang beium diketahui; Da-va yang mendasari

.:-iua peristiwa di dalam dunia materi; Sifat hakiki a'tau esensial dari suatu

=:rda; Lingkungan dari manusia; sifat bawaan dari lahir. f2l Kumpulan dari

= 
.ala sesuatu yang <lieiptakan'li:han, kadang-kadang dipakai dalam pengertian

rbg
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semua benda yang reriadi karena sebab yang lain. Alam ticiak terjadi denga:
sendirinya, tetapi diciptakan, digerakkan atau timbul darr Zat Yang maha

Hidup.l The cosrr"olagical trgument, ls the name givert to a graup oJ interrel-ate:

argument that claim to prave th.e exLstence of God from premisw asserting sorr.:

highly generalfac about the *-orld" such as rhar ir ensrs contingently2 (Kosmolog-

sebagai argumen adalah nama yang diberikan kepada suatu kun'rpulan argume:--

yang saling berhubungan yang menuntut pembukian eksistensi Tuhan denga:

sejumlah premis lang kuat atas faka material, dimana kesemuanya merupaka:
kesatuan elaistensi.

Dialam Alquraa, alam disebut dengan dunio sebagai lawan kata daiohhirc:
daiam kitab al I'taz al Adadi li Alquran al Kaim karangan Abd A1 Razaq al War-

disebutkanbahwal<za,ad-&tniasebanl,ak115, samabanl'akn1a dengankaaa,khra

Beberapa unsur alam yang disebut dalam Alquran adalah; langit, bun:-

bintang-bintang, gunung-gunung, dan lain-lain.

2. Alam Menurut Perspektif Mufassir

Alquran menyebutkan alam (cosmos) sebagai sesuatu yang wujud secafir

ril, disertai dengan f'enomenanya, dan dijadikan sebagai buki keberadaa-n

(ayat-ayat) A1lah bagi orang-orang yang berakal. Adapun sebagian dari ayat-

ayat Allah yang menjelaskan alarn sebagai berikut:

1. Surat.AIi imran; 190

:G:.-r-l!r ;r'-V *oS :Clis#l!"i+r s-, ;*iic."rA|"*E C ---.\47' .. vi . j

Maknanya:Suungguhnyadalompendptaantangitdanbumldannlihbergantinyc
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang herakal

2. Surat Az-Zaiyat; 47

lv{akranla: tr}r:nilmgi.tiruKamibangunderLgankelansam" $<amt) dansesung.gufuy,c

I{- arni m. elua sk, antty a.

iEnsiklopedia Indonesia. Edisi akhusus PT lchtiar Baru -trhn Hoeve, Jakarta, Ce:
w, i992h.739

2The Encyclopeia of Philosophy Folume I and 2, Simon & Schuster Mcrnilan Broadw'a1;

New\brk 1965 h. 232
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.{var, 47 (Surat AzZanyat) di atas dikomentari oleh Tim Peny:sun Tc}ir

_:.tal<hab:wingterdirisekianpakarMesirkontemporeqbahwaia mengislara.ri<an

: -::&p? rahasia ilmiah, diantaranya bahwa Al1ah Swt, menciptakan alam

-. iuas ini dengan kekuasan-Nya, Dia N,laha Kuasa atas segaia sestatu.

- = -;o7-no' (langit) pada a,yat tersebut dimaksudkan sebagai segala sesualu

- 
= :d.a di atas dan menaungi, maka segala sesuatLl -}?ng ada di sekitar benda-

. -:a iangit seperti planet, tintang, taia surya dan galaksi juga disetrut lar]git'

_ . a:r aiarn raya yang teriihat ini amat luas, tak terbayangkan dan uk terbatas,

- _ 1--, jaraimyabisamencapaijutaantahuncahala" Ii.rienurutiJrnupengetahu-an

- -em, jika jarak yang dilaiui cahaya acalah 300'000 km pe;: detik' maka

.--: rempuh satu tahun cahaya adalah 300'00 x60 x 60 x 24 x 365'

Kata wq.innn lqmusi,un, sesurzggu?mya Kcmi he.nctr-bernr lvlo?u

- . '^:skanrrya. Kami n:eluaskan alam tersebut dengan seL'eg:ru 1::asn1z sejak

- - :rakan. ,{yat tersebut juga nenunjukkan bahvra meluasnya alam terus

::.1-lgsurlg sepanjang masa ini juga teiah ditemukan dalam iir:u pengetahuan

- _ -em yang dikenal dengan teoriEkparusi.3 Hai ini disebut kosmolo3, humi

- ::engembang dengan timbulnva bintang-bintang (galaksi) muda'

Surat Fusshilat; 12

- Surat At-Thalaq;12

3Quraish shihab. Talsir alMisboh. Pen. LenteraHati, ciputag cet.L1{.2006' h.351-3525

-I

L7r

- -.i 
-,-\-.:)i ryr:r"u^ri ,a ,f e eiii ryu crr# !; !#fr

g -"fri t li', P gu, i'tLi7 r'4

,;Aiii\-;;)-ef 2.i\|ii4'jtau.tl*[es?'P'€-',i*6';]\i'i

:,<nanya: Altahlah yang menciptakan tujuh langit dan seperti iru pula burni,
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perintah Allah berldku. padanya, agar k.amu rnertgetahui bahwasanya Allei_
Maha l{ua}s. flrirs s€gclo se,uaru dan ses ungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benc:
meltpud segala s€sudtu.

5. Surat As-Saiadah; 4

)lil e+i, \3 b,y -gs3 ry
fuIaknanya: Allaltlah yang menciptakan rangit dan bumi dan apa yang ad.a
diantara keduanya dalam enam mesa, kemucian Ia bersemayam di atas Arry,
tidak adabagi kamu selain daripadar,rya seorang penarongpun dan tidak (pura)
seorang pemberi. syafaat, maka apakah kamu tidak memperhatikan.

6. Surat Fusshitat; 11

G Jt-ts"oa3 ,Iai jlu'*i';
,a\ - 1i ,"'-i(qlcltrl@ u#l

Maknanya: Kemudian Dia menuju kepada penciptaan rangtt, dan rangit iru
masih merup akan asap, laiu Dia b erkata kep adanya dan kepada bumi Datangtah
kamukeductnyarneilututp,',ntah-I*tde:ngansukahatiatauterpar<sa. kduanya
menjawab; kami datang dengan sukahati.

7 " Surat AI Fathir; 41

"*i, oi*:Tiro,r'Ai ', t iii!1+
,r'.:,1,- -,:tr.1 ,-?.t)y.9'arl> eb -'a:l -lla."

Maknanya; Suungguhnya Allah menahan langtt dan burni supaya jangan
lenyap, dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak akan ada seorangpun
yang riapat menahan keduanya setain Allah, sesungguhnya Dia adalah Maha
Penyantun Lagi Maha pengampun

B. SurarAz-Zanyay 4g

1u,.-
.5;{l A

"-.i'Lr . .1'.r-,*

ULi

.6:,i t. -i1 -, 1,. ... 1:.
€),-r:1EJ l;r-i +1;, G)\t:

-*.
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.lanla:.DcnbumiiruKamiharnparkm,makttsehaik-fuiikyungmer€'lum?iarkrn

-^'ahKarni

Surat A1 Anirilra; 30

.:l&nla : Dan ap akah or ang,- or ang kafir tidak merLgetahui, balw uany a langtt

,. - :umi iru keduanya dahulu adalah suaru ycr.g padu, kemudian Kami pisah

- :nturo.keduanyq dan daripado. o.ir Kami jadikan segaia ses udtuyanghidup,

- :.,r mengapctkah mereka tiada jugabenman'

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa langit cian bumi pacia mulanya

. ::akanAllah ad.alah satu (rotq), kemudian dipisahkan {fataqa) di antara

: - -3n!3 (langit dan bumi), dengan muncuinya udara di antara keduanya'

. - .ir diciptakan dengan tujuh iapis, dernikian juga bumi, kemudian hujan

----:r dari langit yang menumbuhkan tumbuhan dibumi'a

Berbeda-beda ulama tentang rralaud frrman-N}"a ini' Adayang memahaminya

. , -.n arri langit dan bumi tadinya merupakan satu gumpalan yang terpadu.

- an tidakturun dan bumipun tidakditumbuhi pepohonan. KemudianAllah

. nembelah langit dan bumi dengan jalan menurunkan hujan dari langit

. . _ lenumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Ada lagi yang berpendapt

..---,ia bumi dan langit tadinya merupakan sesuatu yang utuh, tidak terpisah'

. :udian Ailah swt, pisahkan dengan mengalgkat langit ke atas dan membiarkan

_:r retap di bawah, lalu memisahkan keduanya dengan udara. Thaba Thaba'i,

.:-Lahami kand,.rngan a.vat ini sebagai bantahan terhadap penyembah berhala

.,-3 memisahkan antara penciptaan dan pengaturan alam raya' Menurut

- =:eka Al1ah adalah pencipta, sedang tuhan-tuhan yang mereka sernbah

- - '-ah pengarur. Ayat ini menyatukan penciptaan dan pengaturan di bawah

. . - kendali yakni kendali Allah swt., sampai sekarang. Tulis Thabathaba'i,

. masih terus menyaksikan pemisahan bagian-bagian bumi di darat dan

_ -cara; Pemisahan aneka jenis tumbuhan dari bumi, aneka binatang dari

' -alang, manusia dari manusia dan narnpak bagi hta yang terpisah itu lahir

_._am bentuk yang baru serta ciri-ciri yang berbeda setelah terjadinya

'ibnu Katsir, Jilid 3,
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pemisahan itu. Demikianjuga iangit dan benda-benda angkasa, keadaannya
seperti satuan-satuan yang disebut di atas.5

Kemudian Quraish shihab menjelaskan beberapa teori yang sama dengan
teori ilmu pengetahuan, meskipua treliau mejelaskan bahwa periu hati-hati
dengan pendekatan ilrniah karena kesalahan iimiah dapat memberi efek
salah terhadap Aiquran

Al Ghasiyah;77, tB,lg, ZA

- -iy3l .10

es;.lJ" .;S rz:f ii Jb <Ac;eiq ;St ly .11

Maknanya: Maka apakat *rrrt o tidak memperhatikan untabagi mana clia
diciptakan. Dan kmgit bagaimana ia ditinggikan. Dan gunung-gur-rung bagmmana
ia ditegakkan. Dan bumi b agaimana ia dihamp arkan

12. Surat Al Anbiya; 104

'r, I '- ,rr--i-- ,--t- tr,ir.+ ,r, lit Uir [t *lA!. j4i &;tAi sp ?y.

--;s -/,1;lr. ilrlg
'\i-i v- -

G (l't,;; r,,,s
1t'{aknan-va: {\bitu) pado.hLariKarniguiung langit, sebagairnan-o. menggulung
lmbnwdmkrxilrea xixgait malkmi tslnhmqrufuiryripwonpwtutxt,b eginilah,
kami akanrr,engulangnyq iaiah suatu janjiyang pasti Kani tepati, saunguhnyc
Karnilah y ang akan m elalcs anaka-nny o

3" Alam Menurut Ferspektif Filesof

Aiam sebagai salah saru wujud rnerupakan salah saru kajian para filosaui
sejak masa Yunani dan disambungkan oleh para fi1suf muslim. Tercatat para
fi.lsuf muslim, yang teiah rnenyr-rmbangkan pemikiran tenrang wu"iud alarn
dan Alquran sendiri banyak mengemukakan aramr dalam berbagai ayat yang
tersebar dalam beberapa penjelasan dalam surat-suratnya. Berikut ini filosof
Musiim yang rrrerlguraikan hal itu, di antara filsuf musiirn itu adaiah;

sM. 
Quraish shihab, Tafsir al Misbah. penerbit Lentera, cet. ix. 200g. H. 442-443.
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: al-Kindi

Al-Kindi mengarahkan Filsafat l.slam ke arah kesesuaian dengn antala

i1?t dan agama' Keselarasan ini didasarkannlia pada tiga konsepsi: 1' Ilmu

. t:jt1? mer.rpakan bagian dari filsafat 2. Wahyu yang ditrrrunkan kepada para

- . :1 dan kebenaran filsafat saling bersesuaian .l . N{enuntut ilniu secara loglka

- ::-rintahkan dalam agama. Dalam hal ini kaum rn.-r-slirnin mengikuri {irnan-

'::ran Al1ah yang termaktub dalam Nquran dar: terVakinkan oleh hujjah-

-- ahnya, Para filosof bersandar kepada pemaparan logika, yaitu dalil-clalii

- =:eka. dalil-datilfilosofis bernrmpu pada asas-asas awai pen:aparar bukti

, :., \Ienurut ai Kindi hujjah-hujjah Alquran suci lebih pasti dan rne,vakjnkan

_ .:- pada dalil-dalil filosofia mamrsia. Al-quran memberi pemecahan-pemecahan

- : 
. . masalah-masaah yang hakiki, misalnya penciptaan dunia cari ketaadaan

--: kebangkitannya kembaii, A1 Kindi berpendirian bahwa huija-huiah Aiquan

.r{at meyakinkarr, jelas dan menyeluruh sehingga hai itu menimbukkan

= 
: asdan dan keyakinan, karena itu A}quran jauh mengungguli dalil-dalii

-.:a filosof.

A1 Kindi membuka pintu bagi penafs.ran fiiosofis terhadap Alqrr:an sehingga

-_ =;rciptakan persesuaian antara agama dan filsafat dalam karangannya lhe

:.ship (sujud) af the Primum Mobile,misainya tentang ayat Alquraq Bintang

:.intang dan tetumbuhan bersujud, diiakukan dengan tafsiran fiiosofis

.1 al Kindi dengan berpijak kepada aneka makna kata sajadan yang berani

Sujud dalam shalat, 2. Kepatuhan, 3. Perubahan dai ketaksernpurnaan

,=rtadi kesempurnaan 4. Mengikuti afliran secara ikhlas. Arti terakhir inilah

.:g dipergunakan untuk arti sujudnya bintang-gemintang. Suasana langit

__:::dupkan, menyebabkan pernrmbuhan dan kerurituhan kehidupan didur:'ia.

.::akprimum mobile disebut bersujud dalam arti mematuhi A11ah.6 Alam

-,:rurut al Kindi adalah diciptakan sebagaimana pernyataaw]a' Norure *
. .:ted. by God wlrc determined the created universe and made it t:perate in a

-311e system.T Ai Kindi terlihat tidak sependapat dengan Aristoteles yang

- 
. am sistemnya., alam tetbatas oleh ruang tetapi tak terbatas oieh waku, i<arena

: 
= 

: ak alam s eb a gai penggetak tak ber gerak (Ltnmov able fuIov er)' Ke ab adian

.-:n dalam pemikiran Islam ditolah karena aiam dieiptakan" dalam hal ini Ibnu

, :a, Ibnu Rusy dituduh atheis karena mereka sependapat dengan Arisroteles.

5MM. Syarif,pcn aFilosofMrslim. daribukuTheFilosopher. Historiof MuslirnPhilosopy.

' zan, cet v.1993. h. 20
iei xirrai The Fhitosopher of the Arabs.Publoished in India by Nusrat Ali Nasri' Nice

::-,-:cing Press, Delhi, Qetl, 7994.h.74
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d. Jumiah dua besaranyangsama,
terbatas.

&fereka berpe,dapat aiam ini kekai, Ar Ghazari men-vebutkannya di bagianawal duapuluh sanggahannya terha,iap para fiiosof dalam Tkahafut arFatasifait.
Adapun daii-daiil ketai<terbarasan materi, ar Kindi mery'eiaskan:

a' Dua besaran yang sama disebut sama, bila yang satu tak 1ebih besar daripada yang lain

b' Bila satu besaran ditambahkan pada salah satu dari dua besaran yang
sama tersebut, maka keduanya akan rnenjadi tak sama

c' Dua besaran yang- sama tak bisa menjadi tak terbatas biia yang satuiebih kecil dari pada yang rain, karena yang ,ebih kec, mengukur yanglebih besar atau sebagian darinva.

karena masing-masing terbatas adalah

Denga, ketentuan ini maka setiap benda yang terdiri atas materi danbentuk, yang terbatas ruang dan gerakdan bergerak di daram waktu adalahterbatas meski benda tersebut adarah ur.rjud dunia dan karena terbatas, makatak kekai hanya Allah y"ang kekal.s

b. Ibnu Arabi
Filsafat lbmr Arabi rnemberikan penjerasan yang iebih menukih denganmengemukakan argumen tenrang kunci kata haqqiankharkdimana padamulanya yang ada adarair Haqq (Tuhan), sedangkan segara suatunya tidakada. Hac'q, sebagai sumber Cari semua yar:g ada. Konsep Haqq flIuhan) danI*ralk {makhluk), merupakan periuasan dari konsep al Fla,aj tentang Hului.

-vang dalerri di::i manusia ada uruurke TLhar:an (rah.ur) dan kemanusiaan [nosut)-den:ikian pada Tuhan at1a unsur tersebut, maka, 1'ang bertemu itu adarah
':ruur lahut pada manusia denga"n r,nhur pada'rutrari. selaia ,.ruu* n:emililc
aspelr bann clan aspek rahir atau adamya ,ard" (sccident) dan jauhar {substance) _yang nrenjadi esensial adalah aspek Haqq d,antiap-tiap ttmjud.

nenrmga-n zauq-tasawuf yang dirlasarkan kepaaa fiisafat timbur sebagakslanjutau da ri konsepsiny, t*n r*ng p*nciptaan makhluk. Menumt Ibnu Arabi.alam ini drciptakanAliah S,,trt. Cur,,ain wujud-N1a, sehingga rrrb;;';;;meiiliat diriN-va, maka.Ia cuhup meiihat ciptaaNya, yang pada hakikatnyatidak aria perbedaan di antara kedr:anya. Dengan kata lain waraupun pada

acp.cir, h.25"
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Jimya aiam ini kelihatan berbeda-becla dan beragam, tetapi pada tiap-da.p

'ang ada terdapat sifzt ke-Tuhanan dan pada hakikatnya Tuhanlah yang

:enjadi esensi sesuatu. Datrarn konsepsi Ibnu Arabi terlihat adanya faham

..esatuan vuujud, dengan pengertian bahlva alam yang nampak dengan indra

'. ang penuh variasi, sebenarnya adalah satu.e

Akan tetapi meski dernikian kesatuan wujud, yang dimaksudkan Ibnu

:rabi tidak sepel"ti konsepsi panteisme, antara Tuhan dengan alam menjadi

saru. IbnuArabi membedakan antara pencipta (Haqq) dengan ciptaan (f{ftalk),

reski ada persamaan dalam hal ini dapat dibedakan dalam bahasa teologs,

,:nu arabi menggambarkan visi yang dicapai melalui kesempurnaan sebagai

:aduan seimbang antara penegasan ketak serupaan (tanzih) T|'fian dan penegasan

:.eserop3ar1 (.tasybih) Nya. Para Mutakallimin memandang tanzih sebagai

:endapat yang benar dan mengutuk tasybih. Ibnu Arabi memeganS tasybih,

.:panjang dapat dipertahankan secala seirnbang dengan tanzi. Secara ulnur1

,: iru Arabi berpendapat bahwa Trhan difahami dalam hubungaiinya dengan

.rzih sejauh Dia tidakbisa diakses, tetapi Dia difahami hubungannya dengan

,.;.vbih sejauh Dia lebih dekat dengan manusia dari pada urat leher (Q.S. Qaf

l0);16). Ketika Alquran menyatakan bahwa Tlrhan mencip'iakan manusia

: :ngan kedua tangan-Nya (Q.s. shad (38) ; 75), Ibnu tuabi memahami maloanya

,::agai berikut; Dia menggunakan sifat-sifat tasybih, maupun tanzih unruk

- eruqj u dkan citraNya. Dari situ Tuh an hadir bersama rnakhluk-makhiu kNya,

,:ialigus gaib bersama merekalo

i. Alam Melrurut per$pektif Saimtis

AIam sebagai yang wujud, nyai:a <lan dapat diamati merupakan hz.i

-Lg ticlak dapat ditoiak ekisteixinya. trandangan sebagian tilarna menganggap

, :iwa dunia ini rnaya (tidak lryata) adalah tidak realistis meskipuir dasar

::nikirannya ditahami bahwa alam ini tidak kekal seiring dengan datangnya

-,n kiarnat. sains menjelaskan clengan melakukan annhsls fa.krual

Pakar Astron,:rni mernbatasi nengertian alam semesta yang kadang-

:iang mereka sebut co,smos, sebagai ruang, angkasa-luar beserta semua

:ida langityang dikandulgnya. tsumi hanyaiah sebuah planet)'/ang mengitari

eA.H. Rivai siregar, Tasawuf ; Dari sufi Klasik ke l{er: sqfisme, Rajawali press, cet

-e99. h. 183-184.

'oAyyld husein Nasr, oliver Leaman, Ensiklopedia Ternatis Filsafat Islam, dari Buku.

-..iiory tiiamic Filosofi.London Nenr-york 1996 Mizan. 2003 Cet I. h.623-624.
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.llmya alam ini keliharan berbeda-becia dan beragam, tetapi pada tiap-tiap

.ang ada terdapat sifar ke-luhanan dan pada hakikatnya Tuhanlah yang

:enjadi esensi sesuatu. Daiarn konsepsi Ibnu Ara.bi terlihat adanya faham

iesatuan wujud, dengan pengertian bahlva alam yang nampak dengan indra

'.'ang penuh variasi, sebenarnya adalah satu.e

Akan tetapi meski demikian kesatuan wujud, yang climaksudkan Ibnu

rrabi tidak seperti konsepsi panteisme, antara Tuhan dengan alam menjadi

iarr"l. IbnuArabi membedakan antara pencipta LHaqq) dengan ciptaan (Khazk),

:reski ada persamaan dalam hal ini d.apat dibedakan dalam bahasa reolog"i"s,

_:nu arabi menggambarkan visi yang dicapai melalui kesempurnaan sebagai

:aduan seimbang antara penegasan ketak serupaan (tanaih) Ti'rhan dan penegasan

r.eSerlJ.p&3r1 (tosybih) Nya. Para Mutakallimin memandang tanzih sebagai

:endapat yang benar dan mengUtuk tasybih. Ibnu Arabi memegang tasybih.

.epanjang dapat dipenahankan secara seimbang dengan tanzi. secara ulnurn,

.:nu Arabi berpendapat bahwa T.rhan difahami dalam hubungarinya dengan

anzih sejauh Dia tidakbisa diakses, tetapi Dia difahami hubungannya dengan

.asybih sejautr Dia lebih dekat dengan manusia dari pada urat leher (Q.S. Qaf

:0);16). Ketika Alquran menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia

: engan kedua tangan-Nya (Q.S. Shad (38) ; 75), Ibnu Arabi memahami maknarya

;ebagai berikuu Dia menggunakan sifat-sifat tasybih, maupull tanzih trntuk

-ewuj 
u dkan citraNya. Dari situ Tuh an hadir 

-bersarna 
makhluk-makhir: lNya,

.:kaligus gaib bersama merekaio

+, Alam Memurut FersPektif Saintis

Alam sebagai yang wujud, nyata dan dapat diarnati merupakan hai

::rg ticlak dapar ditolak el$istensinva. Fandangan sebagian tdaina menSanggap

ahwa dunia ini maya (tidak nyata) adalah tidak realistis meskiptln clasar

:en:ikirannya difahami bahwa alam ini tidakkekal seiring dengan datanptya

ari kiamat. Sains menjelaskan <lengan melakr.lkan onafuis faktual

Pakar Astron,:rni membata-si Dengertian alam sernesta yang karlang-

,=Cang mereka sebut co.smos, sebagai ruang, angkasa-luar beserta semua

, ..nda langit yang dikandun8nya. tsumi hanyaJah sebuah pianet 1'apg pengirari

eA.H. Rivai siregaq Tasautuf ; Dori sufi.Klosik kel,{eo sufume, Rajawali press, cet

1999. h. 183-184.
toAyyld husein Nasr, oliver Leaman, Ensikloperiia'Iematis Filsafat islam, dari Buku.

,:srory Isiamic Filosofi.I.ondon Newyork 1996 Mizan. 2003 Cet I. h. 623-624.
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matahari dalam tatasurya, matahari itupun hanya sebuah bin-tang rialam
bima saki, sebuah galaki11 yang terdiri atas mili:iran bintang 7000 di antranya
pada malam'/ang cerah akan tampak sepeni awan di langit, orang Barat
menyebutnya lvlilfu way,jalur mirip air susu. Bimasakipun temyata sebuah
galaki iain beberapa gugus ini membentuk ad.igugus"12

' Mentirut iimu pengetahuan modem, alam semesta ini tei:susun rlari materj
dan energi. Bahwa masa dan energi a<ialah setara. Dengan demikian boleh
dirnggap baln'va selurr:h ala*'n semesta nehurn, galcl<si,sistim tata su:1u dan ruang
di antaranl,a tersusun dari inateri dan hanya materi semata. paeia penyelidikan
selanjurnJ'a, diketahui bahwa materi terdiri dari atom-atorxJ sed.ang atcm-
atom ini iersusun dari partikel-panikel yang lebih kecitr lagi yang dikenal
sebagai: neLtron, protcn dan electron, dua partikel yang tersusun terahir
mempunyai muatan listrik yang sama tetapi berlawanan . Eiectronbermuatan
negatif danproton berrnuatan positif, sedang neurron netrai atau tal&ermuatan.
ilinu pengetahuan saat ini memandang atom sebagai suaru sistim tara surya
dalam ukuran yang sangat kecil, yang ditengah*tengahnya terdapat intinya
(nucleus) yang tersusun atas proton dan kadang-kadang bersama neutron.
yang dikeliiingi oleh elektron-elektron yang berputar membentuk lintasan
berbentuk elips atau lingkaran dan dikenai sebagai tingkat energi (energy level) .

Elektron-elektron memiliki massa yang tetap sama, tiap electron memilild
massa diam 9, 12 x 10 gram dan muatan iistrik yang sama. penyelidikan
pada sinar katoda dan ef'ek thermionic dan/oto li.srrjk menunjukkan bahwa
eiectron adalah bagian penyusun semua atom dari 92 ur.:sur: Materi penlusun
aiam semesta terbuat da'i 92 unsur tersebut. Dengan demikian, electron
dianggap seb.,gci pembongun mutr,k dari aiam semesta kita. Tiap
electron *empunyai kedudukan bebas (indep endent euistence) sehingga
merupakan suatu partikei. berarti mempunyai sifat seperti panikel biasa
lainnyal3 Penjela"san iimiah tentu melakukan analisis secara faka-fakta materia-
sebagaimana sifat-sifat ilmiah dan hasil ilmiah merupkan asumsi relative
dari faka-faka yang diselidiki meski bersifat dinanris dan berkembang sepanjang
se.iarah" sebab itu dapat dipredilai penelitian ilmiah sampai saat ini ridar

liGalaksi adalah ny.rl:* kumpulal bintang yang besar terdiri atas beberapa jura
sampai beberapa milliard bintang, gaiaksi-galalai ini rcrsebar diseluruh alam semesta
diperkirakan hampir satu miliar galaksi dapat dilihat d.engan teropong ierbesar yani
dapat menjejaki jarak sebesar S milliar rahun cahaya.

t2Ensiklopecii Nasionai, Jilid 1. pr cipta Adi pustaka, cet II, 1990, h. 240l3Qawaid 
Quarna4 Twhan d.ot llrnupengetalruotModern re{. Dcr-r ,,God,s fusistmc

{7nd contemporary Science" pustaka Salman iTts . Cet Ii. f SgS. i,. Z-S
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-:rar Eienemukan apa-apa keluar dari materi itu sendiri (narurttlnaturcl),

., 1:. pencipta alam. Sebagai mana yang ditegasi<an trasil ilmiah bahwa elecron

-.ggapsebagaipembangunmutiak.MeskiMilnenrengatakanbahwarasicnai
--,, aiem semesfd ini merupakan bukti ba.hwa alclm teluh diciptakan c:leh

. ,.iptayang rclsioncl. Maksud alam sernesta rasional adalair hukur:n alam

r:3 dirarriaikansebelumnya akan ditemukan lewat eiaprimen dan observasi'

. : I urut Milne, Tuhanlah y an g m encip t akan al om s eff rc s t o dan h uku m alam

--.g mengatui'nya, Milne juga menjelaskan bahwa; Seseonang tak d'cpat

- .npelalari cosmologi misalnya, kalau tidakmempunyai sikap keogttnldon. la

..:jelasan ini sernakin rumit, terjadi dualisme antara pencipta dengan 1'ang

- :cra.kan, Ibrtama Tuhanyang menciptakan, setelah itu alarn yang menciprakan

r rses. Sepertinya Milne ingin mendekatkan sains dengan keheragarraa'r'

.,=sh landasan keduanya berbeda, sedikinrya pandangan ini dapat meml-rann,i

-..:s untuk menjelaskan cosmologi (alam)'

a Teori PenciPtaan AIam

Para futronorn belum sepakat tentang awal mula penciptaan alam demilcian

-5a akhir dari alam ini, disebabkan datanya belum lengkap. Namr.rn unr.:k dapai

_ :ahami secara relatif dapat disederhanakan sebagaimana teori berik-".rt:

, Teori ledakanbesar atau Big-Bang,menyatakan bahwa lebih dari sejumlah

miliaran tahun yang lalu alam semesta lahjr sebagai sehuah arom mahLa

raksasa yang sangat mafilpat. Atom ini meleclalt dan dari situlah berasal

bahan yang akan membentuk alam sernesta ini, mula-mula terhentuk gas

dan debuyang kemurlian membeku merijadi gaiaksigalaksi yang mulai

bergerak keluaf memasuH mang yang melengkung. Ge.iaksi ini lcni ;nasih

bergerak keluar rian mungkin *kiln ter'rs d'emikian'

pada Tahr:n 1952, Gamor*, berkesimpulan bahwa galaksi-galaksi di selr':ruh

jagatrayayangcacahnl,akira-'kiralC0rniliarbintangitupadamulanya
beradadisatutempatbersama-samadenganbumi.sekitarlimabelas
miiiar tahun yang ialu, materi yang sekian hanyalmya itr: terkumpt:l sebagai

suatu gum"palan yang terdiri dad neutron" seL,ab elekron-elektron yang

berasaL dari masing-rnasing atorn telah lnenyatu dengan protoru:ya dan

membentuk neutron sehingga taa<la gaya tolah listrik antara masing-

masing eieisil'on cian antara masing-masing proton' Gumpa!an ini berada

dalarn ruang alam dan tanpa diketahui sebab uru-sababnva meledak' dengan

l4lbid, h. 14.
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dari pada zar padar sehingga ilrnuan memberi nama "sop kosmos"

sangar dahsyat sehingga terhamburrah materi itu ke seruruh ruang jagat
raya. Peristiwa iniiah yang kemudian terkenal sebagai deirruman besar
{Big Bang). Para pakar berpendapat bahwa alam semesta tercipta dari
ketiadaan sebagai goncangan vakum yang membuarnya mengantlung
energi yang sangat tinggi daram singularitas yang tekanannya menajdi
negative. Vakum yang mempunyai kandungan energy yang luar biasa
besarnya serta tekanan grar,"itasi yang negatif ini menuimbulkan suatu
dorongan ekpiosif keluar dari singularitas. Thtkala alam mendingin karena
eirsparuiny4 sehingga suhu merendah melewati 1000 trillun-trilyr:n rierajat,
pacia umur 10 pangkat negarive 35 sekon. Terjadilah gejala ,lewat 

dingin,,.
Pada saat pengembunan serentak, keruarlah energi yang memanaskan
kcsrnos kembali menjadi 1000 nill,rin-rily:n derajar, dan seluruh kosmos
terdorong membesar dengan kecepatan luar biasa serama urar<tu 10 pangkat
,egative 32 sekon. E}<spansi yang I.uar biasa cepatnya ini menimburkan
kesan-kesan alam hta digerernbungkan dengan riupan dahsyat sehingga
ia riikeaal sebagai gejaia inflasi. selama proses inflasi itu, ada kemungkinaii
bahwa tidak hanya satu alam saja yang muncul tetapi beberapa alam.
Masing-masing alam mempuayai hukurnnya sendiri. Karena materialisasi
dan energi yang tersedia yang berakibat terhentinya inflasi tidak terjadi
serempak, maka di lokasi-lokasi tertentu terdapat konsentrasi materi
}ang mer:upakan benih galaksi-galaksi yang tersebar di seluruh kosmos.
Jenis materi apa )-ang muncul penama-tama di alam ini tidak seorangpun
tahu, namun tatkala umur aram mendekati seperseratus sekon isinya
terdiri aus radiasi dan panikel-panikel sub nuklir. pada saat itu suhu kosmos
adalah sekitar 100 rniliar derajat dan campuran partikel dan radiasi yang
sangar rapat tetapi bersuhu sangar tinggi itu rebih menyerupai zat alir

b' Teori Keadaan Ajeg . Menurut teori ini atom-atom baru terus menerus
rercipta daiam alam semesta, sehingga taada arcinya menanyakan kapa;-l
alarn semesta ini lahi' atom-atom ini bergerak bersama-sama denga::
cara membenruk debu, debu ini kemudian mengkerut membentuk galak,
yang la1u bergerak keluar ke dalam ruang yang melengkung. Meskipur.
galai<si ini keluar ke ruang yang tak terjangkau oleh pengamaran akar
tercipta galaksi ban: yang menggantikannya maka aram semesta akar-
selalu tampak ajeg, keadaannya tampak sama miliiaran tahun yang ,alu.
sekarang maupun miiliaran tahun yang akan dating, aram semesta ta!.
akan pernah berakhir.

180



DARITA\AH C;AYO KE KOTA}IEDAN

b. Eeori BerahirraYa Alam Semesta

Teori ledakan besar meramalkan bahwa alam semesta akan berahir jauh

:imasa depan ini ditandai oleh makin pudarnya bintang-bintang, jutaan

:ahun lagi bintang-billtang itu akan mengempis menjadi benda langit yang

-lampat dan dingin inilah kematian alam semesta" Namun tak seorangpun

:engetahui teori mana yang benar dan apakah alam semesta akan berahirts

Aiquran menjelaskan, bahwa berahimya dunia (kiamat) sama dengan bagai

:ana Allah menciptakannya. Jika para saintis dengan teori bi.g bang, ketika

-eqadi pemisahan langit dengan bumi dengan ledakan keras, seperti itujugalah

:-.rmi ini meiedak ryafu) pada hari l(nmi gulung langit, sebagairnana menggulr'rng

.-mbaran-lernbaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaanpertarna,

: eginrlah kami akan mengulangnya, itulah suatu janji yang pasti Kami tepati,

.esungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya (Q'S' Anbiya; 104) '

Ada beberapa hadis yang sedikit berbeda redai<si, tetapi maknanya

;ama saja. Antara lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah

:ersabda yang artinya;

P ada hai kiamat kelak Nlah akan melipat langtt,kemudian Allah mengwnbi!

langit tersebut clengan tangrLn kanan-Nya kemudianberfirman; Akulah

sangRajqdimonakahorang-orclngyanganglath,?dimctnakaharang'ar{tng
yang sombong? setelo"h iru Atlah melipat bumi rlitangan kijrL-Nya, setelah

iru NLeh b erfirmrm; Natlah s ang R$ a dimanakah or ang- or clrLg y ang engl<tth?

dimenakah orc,ng-arang yang sombong ?

Hadis senada diriwayatkan imarn Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah

-ga menwayatkafl hadis tersebut.

proses perentangan sefnesta telah menyebabkan perdebatan panjang;

-.lakah proses ini merupakan proses yang trerlangsung terus menelus sehingga

. zictu yan g riada atr<]:ir, atau kah proses ini memiliki tukhir dimana daya gafitasi

:enguasai rnateri dan energi alam hingga menggulu::g iangit dan menghimpgn

:,aten, energy, tempat dan waktu dalam satu titik yang riririp dengan titik

:€nama yang menjadi awal mr:la alarn semesta atauyang disebut oleh ihnuwan

:sironomi sebagaipros es pelumtta.nbesar,T6 sebagiman.a Firman Ailah pada

:rrat Anbiya; 104, di atas.

151bid,h.242.
,6zaghlul an-Najja6 Pembuknor sarru dalams,|lIrlnah, Buku 1.Pen. Amzah, Jakafta.

iet I.2006. h. 195
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5. Alarm dan Pembangunan

Alam dalam perspekif mufasi' teriihat tidakmembicarakan asal usurnya,
prsses dan bahan dasamya. Mufasir memberikan komentar sepaajang penjelasan
ayat, bahkan mengikuti pengertian ayat, meruaskan pengertian ayat, meng-

. 
interpretasikan ayat daram pengertian yang lebih 1uas, menghubrmgkannya
dengan iimu pengetahuan yang berkembang. para mufasir hanya merumuskan
ltorrsep unfl:-kmemairamiAlquran sampai batas-batas penjelasanyang riikanciung
ayat, mereka membanglln argument untuk membangun penjeiasan yang
galobal maupun terperinci. penjelasan Alquran vang elibangun para mufasir
n,Caksampai n:enghasiikan nimusan pengetahuan 

5,p11g menghasilkantel.noiogi.
Meskipun yang diuraikan mengarah kepacla u1u* ,.bugui rn uJud nyatayang
dapat cia,afisis da-n diclah sebagai hasii reknologi. Namun demlidai: penjelasar:
mufasir tentu sar:lgat herarti u.rtuk clipakai para ilmu,wan dalam mengerola
alam dan rirenibangun aiam yang sejaian dengan kehendak Airah swt.

Alam menurut Fiiosof, difahami secara spekulatif dengan perenungan
secara mendalam tentangLrenciptaan segara sesuatuyang ada.'rirhan <iipandang
menjadi wujud pefiama, ),?l1g menurut aristoteles sebagari penggerak, asal
dari semua yang ada. para filsuf Islam berusahu **rr.r*gkan keberadaan
a-iam dengan menghubungkannya dengan Islam sebagai mana tersebut dalam
Alquran. Menurut Al Kindi AIam cliciptakan oleh Allah swt. Dari ketiadaan,
kemudian menjadi ada, oieh karena itu alam bersifat hudus (baharu) yang
berahir dengan ketiadaan sebagai daril dikemukakan oleh Ar Kindi dengan
dalil keterbatasan, yaag berseberangan clengan pendapat Aristoteles bahwa
alam ini terbatas dari segi ruang tapi tidak terbatas dari segi wakru. Menurut
Al Kindi alam ini rerbatas, karena setiap benda yang terdiri atas materi dan
bentu\ -yang rerbatas ruang dan gerak dan bergerak didalam waktu adalah
terbatas meski benda tersebut adalah wujud dunia dan karena terbatas maka
tidak kekal hanya Allah yang kekar. para firosof juga merakukan hal yang
tidak jauh beda dari mufasir yalari merumuskan koruep-konsep teoritis da'
sifat-sifat alam.

A]arn menurut saintis, mengedepankan kajian secara ilmiah, dengan
melakr:kan pengamatan kepada aiam iru sendiri. IGjian ilmiah didukung oleh
ilmu pengetahuan dan teknologi. Aram bagi sainris, adalah semua yang besifar
materi, yang tampak pada mata, yang ada hanya materi semata. Konsep id
menolak segala sesuatu diiuar alam materi. Eksplorasi IFTilEK unnrk mengetahur
elaistensi alam menjadi penting, dan teori tentang alam semesta muncui
seperri yang dikemukakan oreh saintis. sarah saru teori yang rebih diyakiru

a
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:.da abad 20 adalah te onbig'beng (ledai<an) yang menggambari<an terjadinya

:-ariet dan gaiaksi.

A_iam ini terdiri dari aterm-atom yang merupakan elektron-elekuon.u-ang

- et gerak membenruk galaiai, dan bergerak keLua4 meskipun demikian galaiai

...an terbentuk kembali secara terus menerus. Oleh kerena itu, aiam akan

::us terbentuk dan semakin meiuas dan mengembang, yang disebut dengan

.::i e!<spansi. AIam akan terus membangutr dirinya secara berkelanjuian,

:emperbaiki dan meningkatkan posisi alam itu sendiri. Pada alam terjadi

--:oses ekpcnsi (membangun) yang secara mekanis.

Teori ini menjelaskan bahwa yang menyusun aiam adalah electron-

= eltron yang padanya memiliki atom dan pada inti atorn merniliki nucleus,

.:bagai pembentuk alam. Para saintis memang tidak sepakat dengan teori

:-i. seperri Milne yang melihat bahwa alam diciptakan pencipta yang rasional.

Ada sanggahan terhadap teori alam pencipta alam tu dengan rnengemukakan

:€rtanyaan, Jika alam yang membenruk alam, dan alilm lang membangun al;rm,

: agai manakah alam itu menggerakkan dirinya untuk terbentuk?, bagaimana

:.am membangun dirinya. Jika jawabannya telah ada sistim alam semesta.

S.apakah yang menggerakkan sistim itu. Jika sitjm itu bergerak sendiri, bagai

:ana sistim itu membentuk sistimnya secara terus menems tanpa akhir

:ar-rs ada sistim dan akhimya harus ada sistim yang terahir (Yang membenlux

.siim pada aiar,r). Saintis, terperangkap daiarn pandangan materiai yang kak':,

.remandang aiam sebagai satu-satunya yang ada, diiuar alam tidak ciapat

-..pandang sebagai yung nyata. Dengan mengernukakan beberapa teerri peniptaair

.lam secara natur oieh natur (notural naruratas).

Pen:bangunan melxpakan bahagian dari karakter manwia yang merriliki

:.emarrlpoafl unruk melaki:kan perubahau pada alam, selair: dari itu merrrtrrakan

rebutuhan manusia untuk memperoleh kesempurnaan hidup didr:nia juga

sebagai khalifah, yang memiliki sifat i<reatit. Alam sebagai ohjek dari kreatifita-s

:ianusia dan sasaran eksploitasi, terkadang berahir dengan kerusakan k-are:'ia

sifat tamak dan kesewenang-w-enangan. Karena iiu pembangunan alam harus

xemperhatikan aspek-prinsifil yang mendasari. alar. dan kehidupan itu sendiri.

?embangunan oleh manusia dapat dilihat dari beberapa aspek anrar:a iain:

Sifat alam itu sendiri adaiah kreatif. secara natufal aiam melakukan pergerakan

.edalam bahkan keluar sebagai mana yang dikatakan oleh leori ekspansi.

.ierusakan pada alarn akan kembali dip-riiihkan oleh pergerakan alam inr sendiri,

aiam dapat menyempurnakan dirinya sendiri (dengan sistimyang teiah ditetapkan

:lehAllah, lrukum alam), karena itu terkadang keasi (pembangunan) manmia
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ridaktepag justru menyebabkan hencana kepada manrsia itu sendiri. iteatifitas
(pembangunan) akan tepatjika memperhatikan karakter (sifat-sifat) alam.
Pembangunan akan menjadi keniscayaan karena fungsi manusia diciptakan
salah satunya adalah untuk membangun, memperhatikan alam, rnengerora
alam dan memfungsikannya untuk kesejahteraan hidup rnanusia, <lengan
memperhatikan keseimbangan alam dan kebutuhan manusia itu sendiri.
Pembanguan haru terencana, dengan memperhatikan berbagai aspek secara
menyeluruh. Pembangunan yang tidak terencana dengan baik hanya akan
menghasilkanpenderitaan bagi generasi yang akan datang.
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