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I.I.I.I. PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

1.11.11.11.1 LatarLatarLatarLatar BelakangBelakangBelakangBelakang

Dunia ini dipenuhi oleh berbagai macam makhluk ciptaan Allah SWT

baik yang hidup maupun benda mati, seperti manusia, hewan, tumbuh-

tumbuhan, batu, besi, bintang, galaksi, dan lain sebagainya. Semua makhluk

ini mempunyai tingkatan masing-masing dan manusia merupakan makhluk

Tuhan yang istimewa dan tertinggi tingkatnya dibandingkan dengan makhluk

lainnya. Allah SWT sebagai ArRabb mengatur alam syahadah dengan

hukum-hukumNya untuk mengendalikan berjenis-jenis ciptaanNya itu. Allah

sebagai ArRabb (Maha Pengatur) mengendalikan alam semesta dengan

hukum-hukumNya yang hingga kini baru dikenal oleh manusia sebagai:

medan gravitasi, medan elektromagnet, gaya kuat dan gaya lemah.

Di bumi, tempat kita hidup, ada hukum alam dimana medan gravitasi

mengontrol makrokosmos, dan mengendalikan bintang-bintang. Medan

elektromagnet mengontrol pasangan proton (bermuatan +) dengan elektron

(bermuatan – ). Proton-proton dalam inti atom yang saling tolak-menolak

karena bermuatan sama, “direkat” oleh gaya tarik-menarik yang kuat.

Sedangkan gaya lemah menyebabkan inti atom seperti misalnya Thorium

dan Uranium tidak stabil menjadi “lapuk” terbelah dengan mengeluarkan

sinar radioaktif, sehingga Thorium dan Uranium disebut pula zat radioaktif.

Di samping ke-4 jenis itu hukum Allah mengendalikan pula tumbuh-

tumbuhan dengan kekuatan bertumbuh dan berkembang biak; kekuatan

tumbuh itu dapat melawan kekuatan gravitasi yaitu bertumbuh ke atas

melawan tarikan gravitasi ke bawah. Adapun pada binatang ditambah pula

lagi dengan kekuatan naluri dengan perlengkapan pancaindera. Dengan

kekuatan naluri dan perlengkapan pancaindera itu binatang dapat bergerak

ke mana saja menurut kemauannya atas dorongan nalurinya (Abdurrahman,

M.N., 2007).
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Karena manusia mempunyai ruh, ia mempunyai kekuatan ruhaniyah

yaitu akal. Dengan akal itu manusia mempunyai kesadaran akan wujud

dirinya. Dengan otak sebagai mekanisme, akal manusia dapat berpikir dan

dengan qalbu (hati nurani) sebagai mekanisme akal manusia dapat merasa.

Allah menciptakan manusia dalam keadaan, “fiy ahsani taqwiym” (95:4),

sebaik-baik kejadian. Kemampuan akal untuk berpikir dan merasa

bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan diri manusia. Agar manusia dapat

mempergunakan akalnya untuk berpikir dan merasa, ia perlu mendapatkan

informasi dan pengalaman hidup. Mutu hasil pemikiran dan renungan akal

tergantung pada jumlah, mutu dan jenis informasi yang didapatkannya dan

dialaminya. Ilmu eksakta, non-eksakta, ilmu filsafat adalah hasil olah akal

dengan mekanisme otak. Kesenian dan ilmu tasawuf adalah hasil olah akal

dengan qalbu sebagai mekanisme otak dan hati (Abdurrahman, M.N., 2007).

Hasil pemikiran dan renungan anak tamatan SMA lebih bermutu

ketimbang hasil pemikiran anak tamatan SD, karena anak tamatan SMA

lebih besar jumlah, lebih bermutu dan lebih beragam jenis informasi yang

diperolehnya dan pengalaman yang dialaminya. Jadi kemampuan akal

manusia itu relatif sifatnya, baik dalam hal evolusi pertumbuhan mekanisme

otak dan qalbunya, maupun dalam hal jumlah, mutu dan ragam informasi

yang diperolehnya dan dialaminya. Dengan demikian akan relatif juga, baik

untuk memikirkan pemecahan masalah, maupun untuk merenung baik

buruknya sesuatu. Oleh karena akal manusia itu terbatas, Allah Yang Maha

Pengatur (ArRabb) memberikan pula sumber informasi berupa wahyu yang

diturunkan kepada para Rasul yang kemudian disebar luaskan kepada

manusia. Pertanyaannya adalah Apakah akal manusia mampu menemukan

pengetahuan yang sesungguhnya? Kapan atau pada kondisi bagaimanakah

pengetahuan itu valid? Mengapa beberapa keyakinan benar sedangkan yang

lainnya salah? (Titus, H., 1959, hal. 63). Selanjutnya oleh Titus (1959, hal. 50)

dikatakan bahwa akal sehat atau pikiran merupakan jendela, yang

memungkinkan kita menghubungkan alam dan memahami keadaannya. Ini
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bukan persoalan mental atau netral, dan hal yang biasa (umum) bagi

pengamat yang ingin menyelidiki sesuatu. Dengan demikian, akal sangat

berperan dalam perkembangan kehidupan manusia. Namun, bagaimana

dengan wahyu? Wahyu menurut Abdurrahman, M.N. (2007) menuntun

bagaimana akal digunakan manusia untuk berfikir dan bertindak. Bagaimana

dengan kebebasan berpendapat atau berfikir. Bagaimanapun kita tidak bisa

memaksakan pendapat kita kepada orang lain, karena orang lian pun

memiliki kebebasan menggunakan akalnya. Pemaksaan pendapat

merupakan kesalahan, dan ini hanya bagian dari alam yang belum

sepenuhnya diyakini (Bury, J.B., 2004. hal. 4). Untuk itu, perlu kita kaji

bagaimana akal dan wahyu dalam memberikan kebebasan berfikir.

1.21.21.21.2 PermasalahanPermasalahanPermasalahanPermasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasahan yang ingin dijawab

dan dibahas dalam tulisan ini adalah

1. Apakah akal manusia memberikan peran yang cukup besar terhadap

kebebasan berfikir manusia, sehingga dapat mengahasilkan

pengetahuan?

2. Apakah wahyu memiliki peran dalam kebebasan berfikir manusia?

3. Bagaimana sebenarnya peran akal dan wahtu dalam mengatur

kebebasan berfikir manusia?

1.31.31.31.3 TujuanTujuanTujuanTujuan

Tujuan dari pembahasan dalam makalah ini adalah untuk mengetahui:

a. Peran akal manusia dalam kebebesan berfikir, sehingga

menghasilkan pengetahuan.

b. Peran wahyu dalam mengatur kebebasan berfikir manusia.

c. Hubungan akal dan wahyu dalam memberikan kebebasan berfikir

manusia.
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1.41.41.41.4 LingkupLingkupLingkupLingkup PembahasanPembahasanPembahasanPembahasan

Pembahasan dalam makalah ini dibatasi pada pembahasan peran

akal dan wahyu dalam menuntun dan mengontrol kebebasan berfikir

manusia. Dalam ilmu filsafat, antara akal dan wahyu terdapat ruang dimana

keduanya dapat bertemu dan bahkan saling berinteraksi dan terdapat pula

ruang dimana keduanya harus berpisah. Pada saat wahyu

merekomendasikan berkembangnya sains dan lestarinya budaya dengan

memberikan ruang kebebasan akal agar berpikir secara dinamis, kreatif dan

terbuka, di sanalah terdapat ruang bertemu antara akal dan wahyu. Dengan

kata lain, secara ontologis kebebasan berpikir sebagai kinerja akal tidak

terikat dengan nilai, tetapi implikasi kebebasan berpikir itu secara aksiologis

dibatasi dengan tanggungjawab dan moral.

Akal dengan segala kemampuannya untuk berpikir adalah kelebihan

yang membedakan antara manusia dan makhluk lain. Al-Qur’an banyak

menyerukan kepada manusia untuk berpikir (Al-Muqaddasi, F.H., 2005, hal.

349). Sebagai khalifah di bumi, manusia diberi kebebasan menggunakan

akal pikirnya untuk memakmurkan kehidupan, karena pada hakikatnya

manusia adalah makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak dan

berkecenderungan kepada mencari kebenaran.. Apa yang disebut benar

bagi tiap orang adalah tidak sama. Oleh karenanya kegiatan proses berpikir

untuk menghasilkan pengetahuan yang benar itu pun juga berbeda-beda.

Dengan kata lain, setiap jalan pikiran mempunyai apa yang disebut sebagai

kriteria kebenaran, dan kriteria kebenaran ini merupakan landasan bagi

proses penemuan kebenaran tersebut. Karena perbedaan kriteria maka

kebenaran baik yang bersifat subyektif maupun yang bersifat obyektif sama-

sama relatif sepanjang itu dihasilkan melalui proses berpikir. Karena berpikir

sebagai bagian dari aktifitas filsafati bersifat spekulatif. Sebuah kebenaran

yang dicapai melalui berpikir sangat ditentukan oleh subyektifitas atau

obyektifitas dalam berpikir (Suriasumantri, J.S., 2003, hal. 42 – 43).
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Membincangkan tentang persoalan berpikir obyektif sebagai bentuk

kerja akal tidak bisa terlepas dari berpikir secara filsafati, karena

sesungguhnya filsafat mengajak manusia berpikir menurut tata tertibnya

(logika) dengan bebas (tidak terikat pada tradisi, dogma serta agama) dan

dengan sedalam-dalamnya sampai ke dasar persoalan. Jadi berpikir secara

filsafati yang dimaksudkan adalah berpikir secara mendasar (radic) , bebas

dan logis tidak terikat oleh nilai apapun termasuk wahyu (Nasution, H., 1979,

hal. 10). Berpikir sebagai kegiatan filsafati individual memang tidak ada

sangkut-pautnya dengan kehidupan komunal atau sosial, tetapi tidak dapat

dipungkiri bahwa implikasi dari hasil sebuah pemikiran akan memasuki pada

ranah-ranah kehidupan sosial. Sebagai contoh rekayasa bioteknologi seperti

cangkok sperma, kloning, cangkok ginjal babi dan sebagainya dalam tataran

sebagai pruduk berpikir adalah sah adanya. Tetapi pada tataran aplikasi

tentu (minimal bagi umat Islam) akan mempertanyakan status hukumnya,

misalnya bolehkah hal itu dilakukan, bertentangan dengan hukum dan moral

agama atau tidak dan sebagainya. Meskipun demikian, jika berpikir terlalu

dibatasi dengan norma atau nilai tertentu maka yang terjadi adalah

pemasungan fitrah manusia itu sendiri. Untuk mendapatkan pemahaman

yang clear and distingue tentang tarik menarik antara peran akal dalam

berpikir dan wahyu sebagai norma dan etika agama, yang sudah barang

tentu akan membatasi kebebasan, perlu dilakukan telaah secara obyektif

dengan melihat wilayah kerja dan kewenangan masing-masing baik pada

tataran ontologi maupun aksiologinya dalam mewujudkan kesejahteraan

kehidupan umat manusia.

Makalah ini mencoba membincangkan proporsionalitas peran akal

dan wahyu. Pertanyaannya adalah kapan akal bisa meninggalkan wahyu,

sebaliknya kapan wahyu harus mempetieskan peran akal, dan kapan pula

antara akal dan wahyu saling bersinergi pada wilayah garapan yang sama.

Ada ruang bertemu dan ada ruang berpisah antara peran akal dalam berpikir
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dan wahyu sebagai norma dan etika agama. Dikatakan oleh Bidgoli, A.S.

(1995, Abstrak):

“.... The relation between revelation and reason is a matter of interest
for human beings and is connected with the development of reason
and knowledge in modern society.....”

Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa hubungan antara wahyu

dan akal adalah masalah yang menarik bagi manusia dan berhubungan

dengan perkembangan akal dan pengetahuan dalam masyarakat modern

sekarang ini. Pada titik inilah makalah ini difokuskan pembahasannya.

Dengan demikian, pembahasan pada makalah ini meliputi:

a. Kebebasan Menggunakan Akal dalam Berfikir

b. Makna kebebasan

c. Aksiologi Kebebasan Berpikir dan Eksistensi Kebudayaan

d. Akal, Etika, dan Wahyu

e. Peranan Etika dan Wahyu

f. Kesesuaian Akal dan Wahyu

g. Kesimpulan

http://digitool.library.mcgill.ca:80/R/F4M923HJDHITH2VGXKMG9PRXSCEVIYB7V2JACLF91GM3QKNFSA-00519?func=search-simple-go&local_base=GEN01-MCG02&find_code=WCR&request=Sajedi%20Bidgoli%2C%20Aboulfazl
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II.II.II.II. PEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASAN

2.12.12.12.1 KebebasanKebebasanKebebasanKebebasan MenggunakanMenggunakanMenggunakanMenggunakan AkalAkalAkalAkal dalamdalamdalamdalam BerpikirBerpikirBerpikirBerpikir

Descartes, seorang filsuf modern asal Prancis, berupaya menanggapi

problem tentang akal, pikiran, dan tubuh manusia dengan merumuskan

pendapatnya sendiri. Ia berpendapat bahwa pikiran manusia merupakan

entitas yang lebih tinggi tingkatannya dari pada tubuh. Pikiran mempunyai

prioritas atas tubuh. Fakta bahwa kita dapat berpikir menunjukkan bahwa

manusia merupakan entitas yang memiliki kesadaran, dan manusia memiliki

akal untuk memecahkan masalah yang muncul dengan kesadarannya

(Wattimena R.A., 2008, hal. 282).

Di dalam filsafat, konsep kebebasan seringkali dipertentangkan

dengan determinasi. Determinasi berarti suatu hal yang ditentukan oleh hal

yang lainnya. Jika sesuatu itu ditentukan maka tidak mungkin ia bebas.

Sebaliknya, jika sesuatu itu bebas, maka tidak mungkin ia ditentukan.

Dengan demikian, makna kebebasan harus dilihat dalamm konteks apa ia

bebas, dalam posisi dimana ia bisa bebas, dan kebebasan seperti apa yang

ingin ia dapatkan. Dalam konteks bahasan ini, kebebasan berfikir haruslah

memperhatikan hal lainnya yang ada di sekitar kita, disinilah peran akal

sangat menentukan.

Manusia dianugerahi akal adalah agar manusia dapat berpikir secara

bebas dan bertanggungjawab untuk membedakan antara yang benar dan

yang salah yang baik dan sebaliknya. Benar dan salah yang dicapai oleh

akal manusia diukur dengan logika yang pada hakikatnya bebas nilai.

Mengapa?, karena ketika kebebasan berpikir dipasung dengan nilainilai

tertentu, maka sesungguhnya itu merupakan awal ketakberdayaan manusia.

Ketika kondisi seperti ini yang terjadi, maka pada saat yang bersamaan

kebudayaan akan punah. Begitu pula, ketika dunia ini kosong kebudayaan,

maka sudah tidak perlu lagi apa yang disebut sistem nilai budaya (cultural
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value system) (Kuncaraningrat, 2002, hal. 387). Antara budaya manusia dan

nilai yang terkait dengannya tidak dapat dipisahkan, masing-masing ada

karena yang lain. Secara umum berpikir dapat didefinisikan sebagai

perkembangan idea dan konsep. Dalam metafisika, berpikir adalah sebuah

proses kerja akal budi ketika menangkap pengalaman (realita) untuk

menemukan sebuah kebenaran tentang realita atau pengalaman itu sendiri

(Wattimena, R.A., 2008, hal. 32). Apa yang ditangkap oleh pikiran, termasuk

penginderaan dari segenap pengalamanmanusia dari lingkungan dimana ia

berada sesungguhnya adalah bersifat mental. Diibaratkan pikiran adalah

roket yang meluncur ke bintangbintang, menembus galaksi dan awan-

gemawan, maka metafisika adalah landasan peluncurnya (Suriasumantri,

J.S., 2003, hal. 52).

Dalam berpikir menemukan kebenaran manusia melakukan penalaran

yakni berpikir melalui cara-cara yang logis dan sistematis. Sebagai suatu

kegiatan berpikir maka penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri yang

pertama adalah adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut

logika. Kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis dalam arti

melakukan sebuah kegiatan berpikir menurut suatu pola atau logika tertentu.

Ciri kedua dari penalaran adalah, sifat analitik dari proses berpikirnya.

Penalaran merupakan suatu kegiatanberpikir yang menyandarkan diri

kepada suatu analisis, dan kerangka berpikir yang dipergunakan untuk

analisis tersebut adalah logika penalaran yang bersangkutan (Bagus, L.,

2000, hal. 520)..

Dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia tercatat bahwa untuk

mendapatkan kebenaran, baik kebenaran yang berasal dari luar maupun dari

dalam dirinya, manusia senantiasa mempergunakan seluruh keberadaanya

secara utuh dan menyeluruh. Dengan cara seperti itu telah memungkinkan

dihasilkannya berbagai macam metode sebagai suatu sarana atau instrumen

bagi manusia dalam mendapatkan kebenaran. Pada tataran menyaatakan

kebenaran maka terjadi kesepakatan untuk tidak sepakat, karena muncul



10

beberapa paham, yaitu paham rasional, empiris dan kritis. Paham rasionalis

menyatakan bahwa sesuatu dianggap benar bila sudah logis. Hal ini berbeda

dengan paham empiris, yang menyatakan bahwa pengetahuan yang

bermanfaat, pasti dan benar manakala diperoleh lewat indra. Immanuel Kant

sepakat mengakui jika keduanya dipadukan dan difungsikan secara benar,

empiri berfungsi menangkap objek dan akal berfungsi mengelola tangkapan

objek tersebut secara benar, maka akan diperoleh pengetahuan yang benar

dan akurat (Titus, 1959, hal. 55)

Berdasarkan kriteria penalaran tersebut, dapat dikatakan bahwa

kegiatan berpikir yang tidak logis dan tidak analitis tidak termasuk ke dalam

penalaran (Suriasumantri, J.S., 2003, hal. 43). Corak berpikir yang seperti ini

terlepas dari aturan apapun karena sangat subyektif, bersifat dlarûriy (tak

terpikirkan) dan tidak terukur. Misalnya, perasaan enak , tidak enak, senang,

atau benci dan intuisi merupakan suatu penarikan kesimpulan yang tidak

berdasarkan penalaran. Seperti halnya intuisi, manis panas dan sebagainya

adalah termenologi yang diberikan oleh manusia kepada gejala yang

ditangkap melalui pancaindra. Rangsangan pancaindra ini disalurkan ke otak

tanpa melalui proses berpikir nalar, dapat menghadirkan gejala tersebut

melalui proses kimia-fisika. Dalam hal ini menurut aliran monistik, sebagai

salah satu aliran dalam psikologi yang berpendapat tidak membedakan

antara pikiran dan zat, proses berpikir dianggap sebagai aktivitas

elektrokimia dari otak. Bagi aliran ini, berpikir adalah sebuah kegiatan aparat-

aparat dari otak secara mekanik. Sebagai proses elektrokimia, maka berpikir

adalah bebas nilai karena pembatasnya adalah logika yang merupakan cara

penarikan kesimpulan dalam berpikir, sehingga dalam proses menemukan

kebenaran, validitas sebuah hasil dari proses berpikir selalu ditentukan dan

diukur dengan cara-cara tertentu secara logik baik dengan menggunakan

logika deduksi maupun logika induksi. Begitu pula secara ontologis maupun

secara epistemologis, ilmu sebagai hasil dari proses berpikir secara logis dan

sistematis juga bebas nilai secara total (Suriasumantri, J.S., 2003, hal. 66).
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Mengapa demikian?, tentu saja kebenaran dalam ilmu diukur dengan realita

yang konkrit dan melalui cara berpikir yang logis yang biasa disebut metode

ilmiah, sehingga kebenaran ilmiah adalah sebuah kebenaran yang dapat

dibuktikan dan dapat diuji kembali.

Secara aksiologi ketika ilmu sebagai anak kandung akal yang lahir

melalui proses berpikir dihadapkan pada masalah moral, ketika ternyata ilmu

dan teknologi membawa ekses yang merusak kehidupan, misalnya, senjata

biologi, pengembangan uranium untuk membuat bom dan sebagainya, para

ilmuwan terbagai ke dalam dua pendapat. Pendapat pertama, menginginkan

bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai baik secara ontologis maupun

aksiologis. Golongan ini ingin melanjutkan tradisi kenetralan ilmu secara total

seperti pada waktu era Galileo Galilie. Tugas ilmuwan adalah berpikir secara

nalar untuk menemukan pengetahuan. Adapun penggunaanya sepenuhnya

terserah pada pengguna. Manusialah yang menentukan baik dan buruknya

ilmu. Pada tataran ini Ilmu tidak mau bahkan tidak peduli dengan wahyu

(agama). Pendapat kedua, sebaliknya berpendapat bahwa netralitas ilmu

terhadap nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuan (ontologi) dan

epistemologi, sedangkan dalam penggunaannya (aksiologi) harus

berlandaskan pada asas-asas moral termasuk moral agama yang bersumber

dari wahyu (Suriasumantri, J.S., 2003, hal. 235). Tahap tertinggi dalam

kebudayaan moral manusia, menurut Charles Darwin adalah ketika manusia

menyadari bahwa manusia seyogyanya mengontrol pikirannya dengan moral.

Selanjutnya, Karel Jaspers mengatakan bahwa ilmu adalah usaha manusia

untuk mendengarkan jawaban-jawaban yang keluar dari dunia yang

dihuninya. Di sinilah lengketnya etika dengan ilmu. Ilmu bukan tujuan tetapi

sarana, karena hasrat akan kebenaran itu berhimpit dengan etika pelayanan

bagi sesama manusia dan tanggungjawab secara agama (Suriasumantri,

J.S., 2003, hal. 235).

Sebagai illustrasi, Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihyâ Ulûm al-Dîn,

ia mengkritik fiqh sebagai ilm al-dunyâ. Rumusan kerangka teoritik fiqh yang
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formalistik telah kehilangan aspek etiknya sehingga ilmu fiqh seakanakan

telah menjadi ilmu yang netral etik. Ia mengatakan bahwa sering ditemukan

anggapan bahwa suatu ilmu itu nampaknya tergolong terpuji (mahmûdah)

padahal sebenarnya ilmu itu tercela (madzmûmah) (Asmuni, J.M., 2007, hal.

xxiv). Kalau kita tarik pada ranah filosofi sesungguhnya cara pandang al-

Ghazali terhadap ilmu fiqh (sebagai bagian dari ilmu secara umum) sangat

menekankan aspek aksiologisnya yakni kemaslahatan hidup di dunia dan

akhirat. Dengan demikian, akal sebagai peretas ilmu (sain) betapapun

hebatnya tidak boleh meninggalkan bahkan harus mau dikontrol oleh wahyu

sebagai pembawa pesan moral agar akal dan ilmu sebagai anak

kandungnya menjadi meaningful bukan meaningless. Dunia mental manusia

yang di dalamnya adalah akal, terdiri dari kepercayaan yang telah diterima

tanpa pertanyaan dan yang terpasang dengan benar, ia adalah naluriah yang

akan menolak segala sesuatu yang akan mengacaukan aturan yang telah

ditetapkan dunia mental naluriah tersebut (Bury, J.B., hal. 2).

2.22.22.22.2 MaknaMaknaMaknaMakna KebebasanKebebasanKebebasanKebebasan

Berdasarkan uraian pada bagian (subbab) 2.1 di atas, muncul

pertanyaan “benarkah manusia itu bebas?”. Jika benar bahwa manusia itu

bebas dan ia sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan sosialnya maka

penghukuman terhadap pelaku kejahatan tidaklah dapat dibenarkan. Karena

mereka bertindak bukan atas dasar keinginan bebas mereka, tetapi karena

pengaruh total dari lingkungan apapun kondisi-kondisinya. Padahal hukuman

hanya dapat diberikan kepada orang-orang yang telah berbuat jahat sesuai

dengan kehendak sendiri, yakni dengan kebebasan (Wattimena, R.A., 2008,

hal. 19). Namun, kenyataan dalam kehidupan masyarakat sosial, pelaku

kejahatan apapun alasannya, tetap harus mendapatkan hukuman. Dengan

demikian, apa sebenarnya makna kebebasan dalam arti kehidupan sosial

masyarakat ?.
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Kebebasan yang akan dibicarakan disini dibedakan antara kebebasan

dalam berbuat yang terikat oleh ruang dan waktu, hukum moral dan hukum

sosial, dan kebebasan dalam berpikir yang pada dasarnya berwatak bebas.

Secara sederhana kebebasan dapat dirumuskan sebagai keleluasaan untuk

bertindak atau tidak bertindak berdasarkan pilihan yang tersedia bagi

seseorang. Seseorang dikatakan bebas jika tak ada hambatan dan larangan

baginya untuk melakukan apa saja. Kebebasan muncul dari doktrin bahwa

setiap orang memiliki hidupnya sendiri dan serta memiliki hak untuk

bertindak menurut pilihannya. Dalam konteks sosial, kebebasan seseorang

dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dalam artian ini, kebebasan manusia

mengandung pengertian bahwa di balik kebebasan terdapat tanggungjawab

dalam artian tidak ada kebebasan tanpa tanggungjawab, dan begitu pula

tidak ada tanggungjawab tanpa kebebasan. Antara tanggungjawab dan

kebebasan adalah ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Dalam

teologi Islam, kebebasan pada manusia (termasuk kebebasan berpikir)

selalu ada batasan dan kekuatan yang tidak bisa dilawan. Dalam hal ini,

Sayyid Husayn Nasr (dalam Bidgoli, A.S., 1995, hal. 88) menerangkan

bahwa

Humans are, according to the Islamic perspective, created in the
"image of God" and are also God's vicegerents (khalifah) on earth. But
they are both, by virtue of their servitude to God, which makes it
possible for them to receive from Heaven and to administer on earth.
By virtue of their centrality in the cosmic scheme, proven in reverse if
proof is necessary for the skeptic by the nearly complete destruction
they have bought upon the environment, they participate in the Divine
freedom, and by virtue of being earthly creatures they are beset by all
the limitations, which a lower degree of existence implies.

Berdasarkan keterangan Sayyid Husayn Nasr tersebut, bahwa

Manusia, menurut perspektif Islam, diciptakan oleh Allah S.W.T sebagai

khalifah (vicegerents Allah) di muka bumi ini. Namun, mereka (manusia)

harus dapat mengelola dan memimpin di muka bumi ini dengan sebaik-

baiknya agar mereka dapat mencapai surga. Oleh sebab itu, kebebasan
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manusia adalah bersifat Ilahiah, dan kebebasannya dibatasi oleh aturan-

aturan yang telah ditetapkan sebagai khalifah.

Batasan itu bisa bersifat fisik dan bisa berupa moral keagamaan.

Sebebas bebas manusia dalam mengekplorasi potensi yang ada pada

dirinya, ia tetap terikat dengan hukum fisik, misalnya hukum alam yang

membatasai manusia tidak bisa mencapai semua imajinasi dan angan-

angannya, terkait dengan keterbatasan ruang dan waktu. Secara moral,

semua tindakan manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu,

kebebasan yang sejati adalah kebebasan seseorang agar tidak terbelenggu

oleh kebodohan dan kenistaan hidup. Dari sudut pandang moral keagamaan,

orang yang merdeka adalah mereka yang bebas dari keterikatan dan

ketundukan pada kekuatan yang menurunkan derajad kemanusiaannya

(Wattimena, R.A., 2008, hal. 23). Dalam upaya menilai semua upaya

penyelarasan kehendak bebas dengan daya dan pengetahuan ilahi sangat

penting diamankan dan didamaikan fakta-fakta berikut; kebebasan manusia,

tanggungjawab, harkat moral, keadilan Allah, dan kejujuran, juga

ketergantungan secara total ciptaan pada penciptanya.

Menurut Kant, kehendak bebas dapat tercapai karena adanya

kemungkinan, yang tidak bergantung pada semua kepentingan diri, untuk

menundukkan diri sendiri pada hukum moral sedemikian rupa sehingga

kehendak itu menentukan hukum bagi dirinya sendiri (Bagus, L., 2000, hal.

434 – 435). Berbeda dengan kebebasan bertindak atau berbuat, kebebasan

berpikir sebagai bentuk kerja akal tidak terikat oleh nilai-nilai tertentu dalam

arti, apapun boleh dan tidak haram dipikirkan, bahkan dalam kontek

mempertahankan eksistensi kebudayaan, kebebasan berpikir mutlak

diperlukan bagi kebudayaan. Ini berarti manusia sebagai khalîfah yang

mengemban amanat memakmurkan dunia diberikan kebebasan untuk

menggunakan amanat tersebut dalam kaitannya dengan pengembangan

kebudayaan manusia itu sendiri.
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2.32.32.32.3 AksiologiAksiologiAksiologiAksiologi KebebasanKebebasanKebebasanKebebasan BerpikirBerpikirBerpikirBerpikir dandandandan EksistensiEksistensiEksistensiEksistensi KebudayaanKebudayaanKebudayaanKebudayaan

Melalui tinjauan filosofis dan historis, Harun Nasution menyimpulkan

bahwa kebudayaan Islam di zaman klasik berkembang pesat bahkan

mengambil bentuk peradaban yang tinggi, karena ada kebebasan berpikir,

sehingga pemikiran menjadi terbuka dan pandangan menjadi luas, sikap

menjadi dinamis, dan pemikiran rasional dapat berkembang dengan baik

(Nasution, H., 1979, hal. 11). Dengan demikian maka kebebasan berpikir

berkait erat dengan eksistensi kebudayaan dimana manusia tidak akan bisa

terlepas darinya. Dengan kata lain, kemajuan sebuah kebudayaan, salah

satunya, ditentukan oleh adanya kebebasan berpikir. Rasio manusia harus

dilatih dan dipertajam dengan memberikan dan melengkapinya dengan alat

analisis untuk melihat realitas sosial dan mengevaluasi perubahan sosial

secara kritis agar tidak membuat diri kita hilang dalam gelombang besar

transformasi budaya, Jika tidak, manusia akan tergiring oleh transformasi

budaya tersebut ke dalam “kepribadian terbelah” (split personality).

Punahnya kebudayaan pada hakekatnya adalah pertanda punahnya

kehidupan manusia itu sendiri. Misalnya, kebebasan berpikir dalam

melakukan ijtihad merupakan sesuatu yang vital dalam pengembangan

kebudayaan Islam. Penutupan pintu ijtihad berarti awal kejatuhan

kebudayaan Islam (Asy’arie, M., 1999, hal. 10). Kebebasan berpikir tidak

berarti pemutlakan terhadap hasil pemikiran. Dengan demikian kebebasan

berpikir tidak seharusnya dipandang berbahaya sepanjang hasilnya tidak

dipandang absolut. Menurut Bidgoli, A.S. (1995, hal. 93) bahwa “The

freedom of thought is one of the individual and social freedoms, which human

beings need most intensely in arder ta develop their potentials”, atau dengan

kata lain bahwa kebebasan berpikir merupakan salah satu kebebasan

individu dan sosial, yang paling dibutuhkan manusia dalam rangka untuk

mengembangkan potensi mereka (Bidgoli, A.S, 1995, hal. 93).



16

Dalam kontek visi kenabian, kebudayaan manusia termasuk berpikir

adalah tanggungjawab kreatif yang berdimensi moral, artinya kebebasan

kreatif yang menjadi pusat tumbuhnya kebudayaan tidak bebas nilai, baik

dalam pengertian teleologis maupun etika. Hanya dalam kontek ini, maka

kebudayaan akan dapat menjadi ibadah seseorang kepada Tuhan,

sebaliknya kebudayaan bisa menjadi perlawanan seseorang kepada hukum-

hukum Tuhan, yang pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri

(Asy’arie, M., 1999, hal. 24). Nilai moral yang menjadi landasan kebudayaan

adalah nilai-nilai moral yang bersifat universal, yang berbasis pada

kemanusiaan dan spiritualitas agama, yang jika disodorkan kepada

seseorang, secara kodrati ia akan menerima dan menyetujuinya sebagai

kebaikan. Dengan mengikatkan diri pada nilai moralitas universal tersebut,

suatu kebudayaan akan menjadikan kehidupan ini menjadi lebih seimbang

artinya tidak melawan kodrat hidupnya, sehingga kebudayaan menjadi

bentuk kepatuhan dan ketaatan seseorang pada hukum-hukum Tuhan

(Asy’arie, M., 1999, hal. 26). Pada posisi inilah manusia mencapai puncak

kesempurnaan akal dan moral agama sekaligus. Sebagaimana dicontohkan

oleh nabi, akal adalah tidak bebas nilai. Begitu pula ilmu sebagai produk

kerja akal melalui proses berpikir tentu juga tidak bebas nilai. Di sinilah

antara wahyu (moral agama) yang sarat nilai harus tidak boleh berpisah

dengan akal. Secara etika, ilmu harus dapat mensejahterakan kehidupan

bukan sebaliknya.

Pemutlakan dari hasil pemikiran seseorang untuk orang lain pada

dasarnya akan menimbulkan tindakan anarkhis. Dalam konteks ini, betapa

pun validnya sebuah hasil pemikiran harus dipahami dan diletakkan dalam

ketidakmutlakan atau kenisbian, yang bersifat terbuka menerima perubahan

secara dinamis sesuai dengan watak keilimiahannya itu sendiri (Asy’arie, M.,

1999, hal. 11). Jika demikian yang terjadi maka budaya kebebasan berpikir

dengan mengambil bentuk kebebasan berijtihad akan dapat membawa

kebudayaan Islam mencapai pada tingkatan yang nyaris sempurna. Melalui
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kegiatan berijtihad akan muncul pemikiran-pemikiran baru yang cerdas dan

kreatif. Disnilah manusia yang berbudaya dan beradab akan terlahirkan dan

kehidupan bermasyarakat akan sejahtera dengan etika sosial dijunjung tinggi.

2.42.42.42.4 Akal,Akal,Akal,Akal, Etika,Etika,Etika,Etika, dandandandan WahyuWahyuWahyuWahyu

Pengertian akal dapat dijumpai dalam penjelasan ibnu Taimiyah

(Bidgoli, A.S., 1995, hal. 61). Lafadz akal adalah lafadz yang mujmal

(bermakna ganda) sebab lafadz akal mencakup tentang cara berfikir yang

benar dan mencakup pula tentang cara berfikir yang salah. Adapun cara

berfikir yang benar adalah cara berpikir yang mengikuti tuntunan yang telah

ditetapkan norma-norma agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

akal adalah daya pikir untuk memahami sesuatu atau kemampuan melihat

cara-cara memahami lingkungannya.

Akal dalam bahasa arab bermakna mencegah dan menahan, dan

ketika akal dihubungkan dengan manusia maka bermakna orang yang

mencegah dan menahan hawa nafsunya. Selain itu akal juga digunakan

dengan makna pemahaman dan tadabbur. Jadi akal dari segi leksikalnya

bisa bermakna menahan hawa nafsu sehingga dapat membedakan antara

benar dan salah, juga bisa bermakna memahami dan bertadabbur sehingga

memperoleh pengetahuan. Akal dalam istilah mempunyai makna yang

bermacam-macam dan banyak digunakan dalam kalimat majemuk, dibawah

ini macam-macam akal, antara lain (Bidgoli, A.S., 1995, hal. 61 – 62).

1. Akal instink (Intellect instinct), yaitu akal manusia di awal

penciptaannya, yakni akal ini masih bersifat potensi dalam berpikir

dan berargumentasi.

2. Akal teoritis (Theoretical reason), yitu akal yang memiliki kemampuan

untuk mengetahui sesuatu yang ada dan tiada (berkaitan dengan

ilmu ontologi), serta dalam hal tindakan dan etika mengetahui mana

perbuatan yang mesti dikerjakannya dan mana yang tak pantas

dilakukannya (berhubungan dengan ilmu fiqih dan akhlak).
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3. Akal praktis (Practical reason): Kemampuan jiwa manusia dalam

bertindak, beramal dan beretika sesuai dengan ilmu dan pengetahuan

teoritis yang telah dicerapnya .

4. Akal dalam istilah teologi bermakna proposisi-proposisi yang dikenal

dan niscaya diterima oleh semua orang karena logis dan riil.

5. Juga akal dalam istilah teologi bermakna proposisi-proposisi yang

pasti dalam membentuk premis-premis argumen dimana meliputi

proposisi badihi (jelas, gamblang) dan teoritis.

6. Akal substansi (Intellect substance): sesuatu yang non materi dimana

memiliki zat dan perbuatan.

Menurut para ahli, etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat

kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan

mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga

disebut etik, berasal dari kata Yunani “Ethos” yang berarti norma-norma,

nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang

baik (Bagus, L., 2000, hal. 217). Istilah lain yang identik dengan etika adalah

susila (Sanskerta) yang lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip,

aturan hidup(sila) yang lebih baik (su), dan istilah akhlak, yang berarti moral,

serta etika berarti ilmu akhlak. Etika dalam perkembangannya sangat

mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi

bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu

berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak

secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu

kitauntuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan

dan yangpelru kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam

segala aspek atau sisi kehidupan kita, dengan demikian etika ini dapat dibagi

menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan

manusianya.

Wahyu adalah petunjuk dari Tuhan yang diturunkan hanya kepada

para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Wahyu adalah sesuatu
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yang dimanifestasikan, diungkapkan. Ia adalah pencerahan, sebuah bukti

atas realitas dan penegasan atas kebenaran. Setiap gagasan yang di

dalamnya ditemukan kebenaran ilahi adalah wahyu, karena ia memperkaya

pengetahuan sebagai petunjuk bagi manusia (Bidgoli, A.S., 1995, hal. 78).

Menurut istilah adalah terbentuknya hubungan spiritual dan gaib pada setiap

Nabi ketika mendapatkan pesan-pesan suci dari “langit”. Wahyu bukanlah

sejenis ilmu hushuli yang didapatkan lewat mengkonsepsi alam luar dengan

panca indera dan akal pikiran, tetapi wahyu adalah sejenis ilmu hudhuri,

bahkan wahyu merupakan tingkatan ilmu huduri yang paling tinggi. Wahyu

adalah penyaksian hakikat dimana hakikat tersebut merupakan pilar dan

hubungan hakiki eksistensi manusia, manusia dengan ilmu hudhuri

mendapatkan hubungan eksistensi dirinya dengan Tuhan dan kalam Tuhan,

sebagaimana manusia mendapatkan dirinya sendiri.

2.52.52.52.5 PerananPerananPerananPeranan EtikaEtikaEtikaEtika dandandandan WahyuWahyuWahyuWahyu

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani; ethikos, ethos yang berarti

kebiasaan atau watak, juga berasal dari bahasa perancis etiquette yang juga

berarti kebiasaan atau cara bergaul, berperilaku yang baik (Bagus, L., 2000,

hal. 217). Etika (ethics) adalah salah satu cabang filsafat, yang mencakup

filsafat moral atau pembenaran-pembenaran filosofi (phylosophical

judgments). Secara konseptual, istilah etika memiliki kecenderungan

dipandang sebagai suatu sistem nilai, apa yang baik dan buruk bagi manusia

dan masyarakat. Dalam implementasinya etika banyak dikembangkan

sebagai norma-norma yang mengatur tata kehidupan sebuah komunitas.

Etika tidak mempersoalkan apa atau siapa manusia itu, tetapi

mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya berbuat atau bertindak.

Etika yang juga disebut filsafat moral adalah cabang disiplin aksiologi yang

membicarakan dan berusaha mendapatkan simpulan tentang norma

tindakan serta pencarian ke dalam watak moralitas atau tiondakantindakan
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moral. Etika menganalisis konsep-konsep seperti keharusan, kemestian,

tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggungjawab, dan lain-lain.

Pembagian bidang kajian etika setidaknya menyangkut empat bidang

yaitu pertama, moralitas berdasarkan kitab suci (scriptural morality), kedua,

etika teologis (theological ethics), ketiga, etika kefilsafatan (philosophical

ethics), dan keempat, moralitas keagamaan (religious morality) (Asy’arie, M.,

1999, hal. 83). Ada enam prinsip yang merupakan landasan prinsipil dari

etika yaitu

a. Prinsip keindahan (beauty),

b. Persamaan (equality),

c. Kebaikan (goodness),

d. Keadilan (justice),

e. Kebebasan (liberty), dan

f. Prinsip kebenaran (truth).

Pada prinsip yang terakhir (keenam) ini biasanya ditakar dengan

logika ilmiah yang bersifat realistis, faktual dan dapat dibuktikan. Namun ada

pula kebenaran yang hanya dapat dibuktikan dengan keyakinan yaitu

kebenaran teologis dan agama. Pada kenyataannya, kebenaran harus dapat

dibuktikan dan ditunjukkan secara nyata baik itu kebenaran agama maupun

kebenaran ilmiah. Untuk itu perlu ada jembatan penghubung antara

kebenaran dalam pemikiran (truth in mind) dengan kebenaran dalam

kenyataan (truth in reality) (Asy’arie, M., 1999, hal. 9). Jembatan yang

dimaksud adalah norma atau hukum yang disepakati yang dapat menjamin

terciptanya enam prinsip tersebut. Norma atau hukum yang disepakati ada

yang bersifat absolut dan ada yang bersifat relatif. Yang absalut

kebenarannya berupa hukum-hukum Tuhan (Allah) yang disebut wahyu

(syarî’at), sedangkan yang bersifat relatif kebenarannya adalah hukum atau

norma yang diciptakan oleh manusia misalnya hukum-hukum fikih dan

hukum adat yang diciptakan oleh masyarakat komunitas sosial tertentu
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(Bagus, L., 2000, hal. 473). Kedua norma tersebut yang mesti diharapkan

dapat menjembatani antara apa yang dipikirkan manusia dan kenyataan.

Etika dalam perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan banyak

dibahas dengan menggunakan pondasi saintifik sebagai bangunan argumen

yang akan bermuara pada istilah etika positif. Etika positif memiliki

pengandaian dasar bahwa nilai-nilai moral dapatlah bersifat netral. Etika

positif ini sangat dipengaruhi oleh suatu pandangan yang hendak

meluruskan ilmu pengetahuan objektif dengan moralitas subjektif. Caranya

adalah dengan membuat sebuah batas teoritis tegas di dalam imu

pengetahuan untuk memberikan tempat bagi kebebasan dan moral manusia

(Wattimena, R.A., 2008, hal. 229). Dengan demikian, etika positif dan

moralitas merupakan hal yang harus mendapatkan porsi lebih besar

ketimbang egoisme manusia dalam menentukan kebenaran dan kebenaran

tersebut harus dapat diukur dengan menggunakan nilai-nilai kemanusiaan.

Oleh karenanya mengukur kebenaran tergantung pada alat ukur dan

jembatannya.

Jika kebenaran diukur dan melalui jembatan norma yang absolut

maka legitimasinya berlaku untuk siapapun yang mengakui keabsolutannya.

Jika kebenaran diukur dengan norma yang relatif seperti hukum adat dan

etika sosial maka legitimasinya akan berfariasi, artinya sesuatu dapat

dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat tertentu dan dalam kasus

yang sama bisa dianggap sebaliknya oleh masyarakat yang lain. Misalnya,

kriteria pornografi dan pornoaksi, apa yang dianggap oleh orang jawa

(khususnya muslim) sebagai tindakan pornografi misalnya membuka aurat di

depan umum, mungkin tidak demikian jadinya ketika suku di pedalaman

Papua atau para tourist di Bali. Mengapa demikian, karena etika erat

hubungannya dengan norma yang selalu menilai sesuatu dengan baik atau

jahat, bukan benar atau salah, sementara kebebasan berpikir dalam

menemukan kebenaran adalah logika dengan metodenya yang disebut

metode ilmiah dengan karakternya yaitu dapat dibuktikan dan diuji kembali.
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Berdasarkan uraian di atas, tentu saja kita harus dapat membedakan

tindakan mana yang bermoral dalam arti beretika, dan tindakan mana yang

tidak beretika. Namun, dalam hal ini tidak berarti bahwa kriteria untuk

membedakan kedua tindakan itu sudah selalu jelas dan pasti, karena

moralitas seringkali bersifat subjektif (Wattimena, R.A., 2008, hal. 37).

Seringkali pertimbangan-petimbangan moral yang diambil oleh seseorang

perlu disesuaikan dengan pertimbangan moral masyarakat disekitarnya atau

budaya yang telah mengakar sejak nenek moyangnya. Bahkan, seringkali

juga pertimbangan moralitas seseorang dilawankan dengan pertimbangan

egoisme pribadi yang dianggap bukanlah suatu pertimbangan moral. Dalam

hal ini kita tidak pernah bisa lepas dari kepentingan orang lain dan

kepentingan diri, termasuk di dalam bertindak yang beretika (Wattimena,

R.A., 2008, hal. 37).. Oleh sebab itu, moralitas harus memberikan ruang bagi

kepentingan diri dan kepentingan lingkungan. Namun, pertanyaannya

“mampukah kita merumuskan suatu moralitas yang menampung kepentingan

diri sendiri dan sekaligus menolak egoisme pribadi?. Pertanyaan ini agaknya

sulit di jawab, kecuali kita menengok pada kebenaran ilmiah (sains) dan

kebenaran abadi (agama).

Di samping pertimbangan etika masyarakat sekitar dalam kehidupan

sosial, manusia dalam menggunakan akal untuk berfikir dengan

kebebasannya perlu juga dipertimbangkan adanya kepentingan alam. Dalam

hal ini, manusia membutuhkan alam untuk melangsungkan hidupnya.

Kemajuan sains dan teknologi, telah mendorong manusia untuk semakin

berusaha menguasai alam dan kemudian menggunakannya untuk

kepentingan manusia itu sendiri. Disnilah etika lingkungan berperan. Etika

lingkungan merupakan bagian dari filsafat moral yang menawarkan suatu

sudut pandang bahwa manusia itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari

alam. Manusia menjadi manusia karena adanya alam (Wattimena, R.A.,

2008, hal. 19). Dengan pengandaian semacam ini, manusia tidak akan

mengeksploitasi alam sekehendaknya sesuai jalan pikirannya sendiri dan
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tentu alam tidak akan rusak seperti sekarang ini. Disinilah, peran akal dalam

menuntun pikiran manusia, karena jika alam dieksploitasi dengan kehendak

pikirannya sendiri dan alam rusak, maka manusia sendiri yang akhirnya

harus menderita karena pelbagai encana alam yang datang melanda. Hal ini

telah terbukti dengan banyaknya bencana alam yang bertubi-tubi menerpa

bangsa kita, mulai dari tsunami di aceh, bantul, meletusnya gunung merapi,

gunung bromo, banjir, dan sebagainya.

2.62.62.62.6 KesesuaianKesesuaianKesesuaianKesesuaian AkalAkalAkalAkal dandandandan WahyuWahyuWahyuWahyu

Protagoras, salah satu dari para Sophis (dalam Bury, J.B., 2004, hal.

9), menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengetahui Tuhan melalui

akal. Ia mengatakan:

..... "Concerning the God, I cannot say that they exist nor yet that they
do not exist. There are more reasons than one why we cannot know.
There is the obscurity of the subject and there is the brevity of human
life......”,

Maknanya: “Mengenai Tuhan, saya tidak bisa mengatakan bahwa

Tuhan itu ada atau tidak ada. Ada lebih dari satu alasan mengapa kita tidak

bisa tahu. Ada ketidakjelasan subjek dan karena singkatnya kehidupan

manusia”. Pernyataan ini memang merupakan kebebasan berfikir Protagoras,

namun nampaknya meninggalkan norma-norma yang berlaku di masyarakat

dan Ia mengingkari adanya akal ilahiah dan wahyu yang telah diturunkan

kepada para Nabi. Oleh sebab itu, Protagoras banyak dihujat oleh

masyarakat Athena, sehingga ia melarikan diri dari Athena. Jadi dalam

berfikir, kita juga harus tetap menggunakan akal dan akal harus dituntun

dengan wahyu Tuhan.

Jika kita berbicara tentang segala ciptaan Tuhan, maka akal dan

wahyu juga merupakan dua realitas ciptaan Tuhan. Tuhan mengutus Nabi-

nabi disertai wahyu dan agama untuk memberi hidayah umat manusia. Akal

adalah salah satu fenomena diantara fenomena-fenomena alam yang ada.

Tuhan adalah pencipta akal dan Tuhan juga merupakan sumber syariat dan
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agama (wahyu). Jadi akal dan wahyu berasal dari Tuhan dan berujung pada

satu hakikat yang tinggi dan suci. Dalam teologi Islam ada konsep “kebaikan

dan keburukan dalam timbangan akal” (husn wa qubh al-aql), artinya akal

dapat menetapkan dan menilai berbagai perbuatan dan tindakan, serta

menghukumi baik dan buruknya atau benar dan salahnya (Bidgoli, A.S.,

1995, hal. 69). Akal menetapkan perbuatan baik; seperti keadilan, kejujuran,

balas budi, menolong orang-orang yang dalam kesulitan dan kemiskinan,

dan juga menilai perbuatan buruk seperti kezaliman, menganiaya dan

merampas hak dan milik orang lain.

Dalam konteks kehidupan, akal dengan tanpa bantuan wahyu dapat

menunjukkan kepada manusia mana keadilan dan kezaliman, kejujuran dan

kebohongan. Dalam hal ini juga syariat Tuhan menegaskan dan memberi

hidayah manusia supaya tidak mengingkari keputusan akal. Oleh sebab itu,

jika husn wa qubh al-aql ini dinafikan, maka syariat tidak dapat ditetapkan.

Nasiruddin Thusi berkata, “Baik dan buruk dalam mizan akal (husn wa qubh

al-aql) secara mutlak tertegaskan, karena keduanya berkaitan erat dalam

keberadaan dan keabsahan syariat” (Bidgoli, A.S., 1995, hal. 71). Hal ini

berarti jika akal tidak dapat menetapkan kebaikan dan keburukan, maka

syariat juga tak dapat ditetapkan, karena bohong misalnya jika menurut akal

hal iut tidaklah buruk, maka manusia tidak bisa menilai perkataan jujur para

Nabi-Nabi adalah baik. Manusia juga tak dapat mengetahui bahwa para Nabi

dan Rasul pasti tidak bohong. Jika manusia mengetahui dari syariat bahwa

para nabi pasti berkata jujur dan kejujuran adalah sifat yang mulia, maka

muncul masalah bahwa syariat yang belum diketahui apakah hasil dari

perkataan jujur atau bohong, sehingga dipercayai kejujuran dan

kebenarannya. Di sini jelas bahwa jika baik dan buruk dalam pandangan akal

dinafikan, maka sangat banyak hal dan masalah yang dipertanyakan

keabsahan dan kebenarannya, hatta syariat itu sendiri.

Dari tinjauan tersebut di atas, tidak bisa dikatakan bahwa akal dan

syariat di alam realitas saling berlawanan dan kontradiksi. Para ulama ushul
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fiqih mazhab Syi’ah Itsna Asyariyah (dua belas imam) memiliki konsep dan

pandangan dalam bentuk sebagai berikut: Tuhan adalah pencipta akal dan

“pemimpin” masyarakat berakal serta Tuhan pulalah yang menganugrahkan

wahyu dan agama untuk manusia, maka tak mungkin wahyu dan agama tak

sesuai dengan akal, dan jika tak ada kesesuaian maka akan terjadi inner

kontradiksi dalam ilmu Tuhan. Oleh karena itu, kita meyakini bahwa tidak

terdapat kontradiksi antara akal dan wahyu, dan antara rasionalitas dan

agama. Jika kita tinjau hubungan antara muatan wahyu dan proposisi akal,

maka hubungan tersebut bisa dibagi menjadi tiga bagian (Bidgoli, A.S., 1995,

hal. 81):

1. Loads of revelation in accordance with reason (muatan wahyu sesuai

dengan akal)

2. Loads a higher revelation than intellectual (muatan wahyu lebih tinggi dari

intelektual)

3. Loads of revelation contradiction to reason (muatan wahyu kontradiksi

dengan akal)

Menurut Mulla Sadra (dalam Asy’arie, M., 1999, hal. 12), hukum-

hukum agama yang penuh dengan cahaya suci Tuhan mustahil

bertentangan dan bertolak belakang dengan pengetahuan-pengetahuan

universal akal, filsafat yang benar tak mungkin teori-teorinya bertentangan

dengan kitab suci Tuhan dan sunnah Nabi-Nya. Dia berkeyakinan bahwa

filsafat yang benar dan hakiki adalah filsafat yang memiliki korelasi

dengan wahyu suci Tuhan. Secara prinsipil, para filosof yang perkataannya

menyalahi agama bukanlah filosof hakiki.
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III.III.III.III. KESIMPULANKESIMPULANKESIMPULANKESIMPULAN

Kebenaran mutlak (Al Haqq) tidak mungkin dapat dicapai oleh

manusia dengan kekuatan akalnya. Kebenaran mutlak tidak mungkin

diperoleh dengan upaya pemikiran mekanisme otak yang berwujud filsafat.

Juga kebenaran mutlak tidak dapat dicapai manusia dengan upaya renungan

mekanisme qalbu dalam wujud tasawuf. Oleh karena akal manusia itu

terbatas, Tuhan (Allah) Yang Maha Pengatur memberikan pula sumber

informasi berupa wahyu yang diturunkan kepada para Rasul yang kemudian

disebar luaskan kepada manusia.

Antara akal dan wahyu terdapat ruang dimana keduanya dapat

bertemu dan bahkan saling berinteraksi dan terdapat pula ruang dimana

keduanya harus berpisah. Pada saat wahyu merekomendasikan

berkembangnya sain dan lestarinya budaya dengan memberikan ruang

kebebasan akal agar berpikir secara dinamis, kreatif dan terbuka, di sanalah

terdapat ruang bertemu antara akal dan wahyu. Secara ontologis kebebasan

berpikir sebagai kinerja akal tidak terikat dengan nilai, tetapi implikasi

kebebasan berpikir itu secara aksiologis dibatasi dengan tanggungjawab dan

moral. Hanya sebagaian filosof Barat seperti Galileo Galilie dan para

pengikutnya yang membebaskan manusia mengembarakan akal pikirnya

sebebas-bebasnya. Kebebasan itu tidak ada sangkut pautnya dengan nilai,

sehingga mereka berpendapat bahwa ilmu sebagai produk kinerja akal

adalah bebas nilai secara total.

Akal memang suatu timbangan yang tepat dan bisa dipercayai, tetapi

menggunakan akal untuk mencari hakikat dan segala yang berhubungan

dengan alam gaib sama halnya menggunakan timbangan emas untuk

menimbang gunung, demikian ungkapan Ibnu Khaldun dalam bukunya

“Muqaddimah Ibnu Khaldun”. Demikian pula Herbert Spencer, mengatakan

“ilmu alam memberikan batas tertentu yang dapat dijangkau akal yang

menghasilkan ilmu tetapi tidak akan mampu mengenal sebab pertama
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(Tuhan) dan bagaimana hakikatnya”. Disinilah diperlukan bimbingan wahyu

untuk menghilangkan kelemahannya.

Menurut filsafat Islam, akal yang meretaskan budaya berpikir dalam

implementasinya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, adalah tidak bebas

nilai. Begitu pula ilmu sebagai produk kerja akal melalui proses berpikir tentu

juga tidak bebas nilai. Di sinilah antara wahyu (moral agama) yang sarat nilai

harus tidak boleh berpisah dengan akal. Secara etika ilmu harus dapat

mensejahterakan kehidupan bukan sebaliknya. Oleh karenanya akal sebagai

sarana menemukan kebenaran berhimpit dengan etika pelayanan bagi

sesama manusia dan tanggungjawab agama. Menurut Imam al-Ghazali, akal

betapa pun hebatnya harus mau dikontrol oleh wahyu. Kebenaran yang

dicapai oleh akal bersifat relatif-spikulatif, sedangkan kebenaran wahyu

bersifat mutlak karena datangnya dari Yang Maha Benar dan Maha Mutlak.

Tuhan (Allah) menciptakan manusia dengan tingkat kesempurnaan yang

tinggi sehingga kita dibebankan kewajiban untuk menyembah-Nya sampai

menjadi hamba-Nya dan menjadi khalifah dimuka bumi dengan

memanfaatkan akal dan agama supaya terciptalah suatu keharmonisan

dalam kelangsungan hidup di dunia ini sampai hari kiamat nanti.

Demikianlah wahyu itu menuntun akal umat manusia untuk berolah

akal, yaitu berpikir / berfilsafat dan merasa / bertasawuf. Akal harus

ditempatkan di bawah wahyu dan ilmu filsafat serta ilmu tasawuf harus

ditempatkan di bawah iman, singkatnya wahyu di atas akal dan iman di atas

ilmu.
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