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Agama, Sains, dan Covid-19:

Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern

Hari-hari ini, perhatian umat manusia di seluruh dunia tertuju pada virus
Korona yang mewabah di banyak negara sejak ditemukannya kasus wabah
Corona di Tiongkok pada sekitar bulan Nopember - Desember 2019. Lembaga
WHO (World Health Organization), sebagai Badan Kesehatan Dunia,
menyatakan bahwa virus Corona atau Covid-19 (Coronavirus Desease 2019)
merupakan pandemi yang telah merenggut nyawa ribuan orang.
Hingga pengantar ini dibuat tercatat di 34 propinsi, 34.316 orang dinyatakan
positif, 12.129 sembuh dan 1.959 orang meninggal dunia (update 10 Juni
2020). Angka penularan yang begitu besar ini tidak hanya disebabkan oleh
tingkat penularan virus yang begitu tinggi, tetapi juga diakibatkan minimnya
pengetahuan serta pemahaman masyarakat kita terhadap penularan virus
Korona (Covid-19) ini.
Berbagai otoritas kesehatan di seluruh dunia, mulai dari Pusat Pengendalian
dan Pencegahan Wabah Amerika Serikat (CDC) hingga Badan Kesehatan
Dunia (WHO) mengingatkan soal pentingnya tinggal di rumah selama
penyebaran virus Korona masih terjadi. Sejumlah kalangan juga memberikan
respons terhadap fenomena munculnya virus Corona ini, mulai dari kalangan
pemerintah, ilmuwan dan agamawan. Pemerintah, misalnya, telah menetapkan
PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk memutus penularan Covid-19
di Indonesia. Upaya ini tidak lain adalah tindakan yang diambil berdasarkan
riset dan fakta sains. beberapa kebijakan di antaranya adalah “merumahkan”
para pelajar dan mahasiswa untuk belajar di rumah, menunda kegiatan-kegiatan
yang melibatkan banyak orang, serta hal-hal lain yang sifatnya mengundang
kerumunan massa.
Begitu pula langkah yang diambil oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan
mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah
dalam situasi terjadi wabah Covid-19. Kurang lebih isi dari fatwa ini adalah
instruksi peniadaan kegiatan keagamaan di masjid seperti sholat jum’at,
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sholat berjamaah dan kegiatan keagamaan lainnya pada daerah-daerah dengan
tingkat penularan covid-19 yang tak bisa lagi dibendung. Nahdlatul Ulama
dan Muhammadiyah, dua organisasi Muslim terbesar di Indonesia, juga
menghimbau umat Islam agar tetap melaksanakan ibadah di rumah masingmasing. Namun, amat sangat disayangkan, masih banyak oknum yang memiliki
idealismenya sendiri dan berseberangan dengan kebijakan yang diambil oleh
pemerintah, maupun fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI.
Otoritas keagamaan secara serius telah memberikan edukasi yang benar kepada
masyarakat dengan pandangan-pandangan keagamaannya, walaupun ada saja
sebagian pihak yang malah melontarkan narasi keagamaan secara salah kaprah
terkait fenomena virus Corona, misalnya, dengan mengatakan bahwa takdir
kematian seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah, dan tidak perlu takut
kepada Corona karena yang harus ditakuti hanyalah Tuhan saja. Pandangan
seperti ini—yang menyerah saja kepada “takdir Allah” (jabariyah), sehingga
tak ada tindakan antisipatif terhadap Covid-19—kiranya dapat membahayakan
orang lain. Sebab sikap tersebut menyebabkan mereka mengabaikan aturan
kesehatan sehingga berpotensi tertular dan menularkannya kepada orang lain.
Apakah ini fenomena egoisme keagamaan, di mana umat beragama melakukan
ibadah tanpa peduli dengan keselamatan manusia lainnya? Egoisme keagamaan
tak lain dan tak bukan dipicu oleh sebuah anggapan yang kemudian pada masa
tertentu telah mengental menjadi sebuah doktrin, dan kemudian memadat
menjadi sebuah fanatisme yang terwujud dalam sebuah egoisme yang berbaju
agama. Karena itu, kasus virus Corona ini seharusnya menjadi pelajaran untuk
tidak dengan gampang menghakimi orang lain, apalagi dengan menggunakan
ayat atau hadis yang ketika disampaikan oleh ulama yang dianggap kompeten
dalam bidang agama kepada orang awam sebagai sebuah kebenaran yang tak
terbantahkan.
Sejarah masa lalu dapat dijadikan pedoman umat Islam dalam bersikap
proporsional menghadapi pandemi Covid-19. Rasulullah SAW mengajarkan
apabila terdengar kabar valid mengenai adanya wabah penyakit yang sedang
berjangkit di suatu negeri, maka kita dilarang memasuki negeri itu. Apabila
telah ada yang terjangkit wabah, maka tidak boleh mencampurkan antara orang
sehat dengan orang sakit. Umar bin al-Khaththab pun pernah membatalkan
kunjungannya ke Syam karena telah terjadi pandemi penyakit di Syam saat
itu. Dengan demikian, wabah penyakit itu tidak semakin tersebar luas dan
penyebarannya dapat dibatasi.
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Di sisi lainnya, kemajuan sains dan teknologi ditantang untuk mengatasi dan
menemukan obat mujarab penangkal virus Corona sehingga dapat digunakan
untuk melakukan pencegahan melalui peningkatan imunitas tubuh—terlepas
dari berbagai pendapat mengenai asal muasal secara pasti virus Corona dan
beberapa teori konspirasi terkait penyebab kemunculannya.
Sebagaimana hasil riset dari berbagai ahli bahwa virus ini dapat ditularkan
melalui droplet (Air Liur) dari sang penderita ataupun benda yang sudah
terkontaminasi droplet, sehingga sangat penting menjaga jarak (Social Distancing)
dengan penderita (carrier) untuk mengurangi resiko penularan dari virus ini.
Menariknya, carrier dari virus ini belum tentu menimbulkan gejala klinis seperti
sesak nafas, batuk, demam, pilek ataupun sakit tenggorokan, sehingga hal ini
semakin menyulitkan kita untuk mengurangi potensi penularan dari sang
penderita (carrier) Covid-19.
Orang-orang yang beragama dituntut untuk menyelaraskan antara keimanan
di hatinya dan rasionalitas akalnya dalam menyikapi permasalahan kehidupan.
Agama sifatnya transendental sedangkan ilmu pengetahuan bersifat empiris
rasional yang dapat diuji kebenarannya. Ayat-ayat Al-Qur’an bersifat tetap, tetapi
tafsirnya mengalami kontekstualisasi sedangkan kebenaran ilmu pengetahuan
bersifat relatif. Sebuah teori masih dianggap benar jika belum ada teori baru
yang membuktikan teori lama itu salah. Oleh sebab itu, dalam menghadapi
Covid-19 umat Islam tidak hanya mengandalkan ritual saja apalagi terobsesi
dengannya. Umat Islam harus bermula dari ritual lalu mempraktikkannya
dengan cara-cara baik sesuai dengan anjuran ahlinya.

Tentang Jurnal Ini
Sejumlah artikel dalam jurnal edisi ke-36 kali ini telah memberikan banyak
perspektif, untuk memperkuat etos keagamaan dan etos keilmuan. Juga, mampu
melihat secara kritis dan otoritatif untuk membicarakan dua bidang wilayah,
baik wilayah agama maupun ilmu pengetahuan. Pula, dapat mengurangi
kesenjangan penafsiran di antara dua bidang yang semakin lama semakin
terspesialisasi ini. Artikel-artikel dalam jurnal ini harus kita baca secara kritis
guna melihat celah menyikapi Covid-19 dengan pendekatan integrasi agama
dan sains sebagai paradigma penyelesaian krisis.
Artikel pertama oleh M. Amin Abdullah, menguraikan secara filosofis tentang
hubungan agama dan ilmu pengetahuan. Argumen yang hendak diajukan
oleh penulisnya bahwasanya hubungan antara agama, dalam hal ini ‘Ulumu
MAARIF Vol. 15, No. 1 — Juni 2020
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al-din (ilmu-ilmu agama Islam) dan ilmu, baik ilmu kealaman, sosial maupun
budaya meniscayakan corak hubungan yang bersifat dialogis, integratifinterkonektif. Mendialogkan sisi subjective, objective dan intersubjective dari
ilmu dan agama, menurutnya menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan
multireligi-multikultural dan terlebih di era multikrisis yang melibatkan sains,
kesehatan, sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, keuangan sekaligus akibat
penyebaran pandemi Covid-19 di dunia sekarang ini. Dan, kesemuanya itu tentu
memerlukan upaya yang lebih serius untuk melakukan rekonstruksi metodologi
studi keilmuan dan metodologi studi keagamaan di tanah air sejak dari hulu,
yakni filsafat ilmu dan filsafat ilmu-ilmu keislaman sampai ke hilir, yaitu proses
dan implementasinya dalam praksis pendidikan dan dakwah keagamaan.
Pada artikel kedua, Yordan Khaedir, mengajak para pembaca untuk melakukan
penelusuran secara kepustakaan, guna memperoleh pemahaman secara
benar mengenai karakteristik SARS-CoV-2, cara penularan (transmisi) virus,
patogenisitas virus, manajemen kasus klinis dan aspek epidemiologi klinik
Covid-19. Kajian riset ini diharapkan mampu memengaruhi pengambilan
keputusan dalam rangka eradikasi Covid-19 dan kebijakan kesehatan
masyarakat yang akan ditetapkan. Rekomendasi yang tepat dalam penanganan
wabah dan perspektif masa depan Covid-19 juga diperlukan dalam menghadapi
pandemi global Covid-19 ini. Dan, tak kalah pentingnya adalah strategi
yang memiliki dasar sains, asas kesukarelaan, dan tanggung jawab sipil akan
turut memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepercayaan publik pada
keseriusan pemerintah menangani pandemi.
Pada artikel ketiga, Musa Maliki, berusaha melihat konstruksi cara berpikir
keberagamaan, khususnya Islam di masa pandemi Covid-19. Dalam menghadapi
Covid-19 ini, penulisnya mengajak agar umat beragama menghayati agamanya
dengan disiplin yang ketat, tidak serampangan dan melompat-lompat agar tidak
terjebak pada discourse mempertentangkan agama dan sains. Karena itu, umat
Islam harus memiliki pemahaman yang proporsional dan komprehensif atas
keduanya sebagaimana dimiliki oleh para ilmuwan Islam terdahulu.
Artikel keempat, ditulis oleh M. Alkaf. Tulisan ini menjawab satu pertanyaan
utama, tentang bagaimana agama memberikan perspektif mengenai wabah
Covid-19, dan bagaimana hal itu dibicarakan dalam konteks hubungan agama
dan sains? Studi ini menemukan bahwa selalu ada titik tengkar dan dialog antara
sains dan agama di tengah usaha mendialogkan keduanya, seperti gerakan
islamisasi ilmu pengetahuan, maupun dengan integrasi dan interkoneksi ilmu
pengetahuan.
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Selanjutnya, artikel kelima, yang ditulis Abdullah Sidiq Notonegoro. Artikel
ini mencoba melakukan pengamatan sederhana seiring adanya kebengalan
politik pemerintah---baik pusat maupun daerah---yang meresponss setengah
hati rekomendasi para dokter yang berada di garda depan pengobatan korban
Covid-19 serta para virologi yang sedang berjuang untuk menemukan vaksin
agar sebaran Covid-19 tidak semakin merajalela. Di sisi lain, keangkuhan
sebagian elite agama yang menolak mentah-mentah ataupun setengah-setengah
protokol pencegahan terhadap wabah Covid-19 tersebut.
Artikel keenam, yang ditulis oleh Falahuddin, secara serius membincang
tentang peran Muhammadiyah dalam mengatasi wabah Covid-19 yang
tidak hanya mengancam keselamatan jiwa manusia saja, tetapi juga telah
memorak-porandakan sektor ekonomi dan sosial secara luas. Muhammadiyah
telah berikhtiar secara maksimal untuk berkontribusi dalam penanganan
Covid-19. Muhammadiyah telah membentuk semacam gugus tugas bernama
Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) yang menjadi garda
terdepan dalam penanggulangan Covid-19 di Tanah Air. Muhammadiyah juga
mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menjalankan protokol
kesehatan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19, terutama terkait
dengan pemberlakukan social/physical distancing.
Artikel ketujuh, oleh Haqqul Yaqin, mengeksplorasi secara kritis sains dan
agama. Penulis artikel ini mencoba memadukan dua ranah yang selama ini
dinilainya sangat dikotomistik. Agama dalam era nestapa manusia modern,
yang ditandai dengan terjadinya krisis multidimensi, dituntut menunjukkan
idealismenya dengan memberikan kontribusi-kontribusi praktik sosial yang lebih
meneduhkan. Sementara, sains yang berpusat pada manusia dan kekuatannya
dikembangkan untuk memahami diri dan agama serta hubungannya dengan
sesama dan kedudukannya di alam ini.
Artikel kedelapan ditulis oleh Ahmad Muttaqin Alim. Dalam artikel ini,
Ahmad Muttaqin secara filosofis menjawab pertanyaan bagaimana posisi
ilmu kedokteran di dalam hierarkhi pengetahuan menurut para cendekiawan
muslim; bagaimana perkembangan dunia kedokteran modern dan landasan
filsafatnya, serta pekerjaan rumah para cendekiawan dan praktisi ilmu
kedokteran bila ingin membangun konstruksi kedokteran Islam yang kokoh.
Selanjutnya, pembahasan artikel ini mengerucut pada bagaimana seharusnya
Ilmu Kedokteran Islam dipraktikkan dan dikembangkan saat ini dan saat
mendatang.

MAARIF Vol. 15, No. 1 — Juni 2020
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Pada artikel kesembilan, Iu Rusliana, berusaha menggali nilai-nilai normatif
yang terkandung dalam ajaran Islam, kemudian memperkuatnya agar dapat
menjadi peneguh sikap keberagamaan untuk melewati ujian pandemi Korona.
Dalam artikel ini pula, penulisnya menjelaskan hubungan dialektis antara
keimanan individual, sosial dan rasional dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Artikel kesepuluh, ditulis oleh Mohammad Zaki Arrobi & Amsa Nadzifah.
Artikel ini berupaya menarasikan pandangan, sikap, dan peran otoritas
keagamaan Islam dalam meresponss situasi pandemi akibat penyebaran virus
Corona di Indonesia. Fokus artikel ini adalah artikulasi wacana keagamaan dan
praksis sosial yang dilakukan oleh ‘ustad selebritis’ dan organisasi massa Islam
dalam menghadapi pandemi akibat Covid-19. Tulisan ini mengulas pergeseran
wacana di kalangan otoritas keagamaan menyangkut isu Covid-19.
Pada artikel kesebelas, Mush’ab Muqoddas Eka Purnomo, menjelaskan fakta
empiris bagaimana kelompok kaum Islamis menggunakan agama sebagai
dalih-dalih pembenaran. Hal ini dinilainya sebagai bencana kemanusiaan yang
kemudian menjadi malapetaka. Tulisan ini adalah hasil riset yang menguraikan
fakta bagaimana sikap kelompok kaum Islamis di Timur Tengah menghadapi
pandemi, tentang fatwa ulama dan aksi-aksi teror di saat Covid-19.
Dan pada artikel terakhir, Wa Ode Zainab Zilullah Toresano, mengangkat
tema mengenai “integrasi sains dan agama”. Artikel ini berupaya untuk
mengintegrasikan sains dan agama. Meskipun wacana yang ditawarkan pada
tataran pemikiran, tetapi diharapkan bisa menjadi landasan bagi kaum
agamawan dan saintis, terutama di Indonesia, agar bisa memandang wabah
Korona ini dengan paradigma integralistik. Upaya integrasi sains [sains modern]
dan agama dalam meresponss segala problem kemanusiaan, termasuk pandemi
Covid-19, diharapkan dapat menjadi solusi, dan keduanya bisa memainkan
peran yang sama dalam menyelesaikan wabah Korona ini.
Sebagai penutup kami berharap agar keduabelas artikel yang secara umum
berbicara tentang Agama, Sains, dan Covid-19 ini dapat membuka jalan ke arah
dialog yang lebih produktif untuk menghadapi tantangan kehidupan manusia
di masa yang akan datang.
Selamat membaca.
Moh. Shofan
Pemimpin Redaksi Jurnal MAARIF
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MENDIALOGKAN NALAR AGAMA
DAN SAINS MODERN
DI TENGAH PANDEMI COVID-19*
M. Amin Abdullah
UIN Sunan Kaljaga, Yogyakarta
aminabdullah53@gmail.com

Abstrak
Hubungan agama dan ilmu menurut Ian G. Barbour dapat diklasifikasi menjadi
empat corak, yaitu, Konflik, Independen, Dialog dan Integrasi. Apa implikasi
dan konsekwensi dari paradigma Dialog dan Integrasi jika diterapkan dalam
keilmuan agama, khususnya agama Islam, melalui perspektif pemikir Muslim
kontemporer. Hal ini penting karena praktik pendidikan dan dakwah agama
pada umumnya masih menggunakan paradigma Konflik dan Independensi.
Baik yang menggunakan paradigma Konflik dan atau Independen maupun
paradigma Dialog dan Integrasi akan besar berpengaruh pada pembentukan
budaya berpikir sosial-keagamaan baik di ruang privat maupun publik. Argumen
yang hendak diajukan adalah bahwasanya hubungan antara agama, dalam
hal ini ‘Ulumu al-din (ilmu-ilmu agama Islam) dan ilmu, baik ilmu kealaman,
sosial maupun budaya meniscayakan corak hubungan yang bersifat dialogis,
integratif-interkonektif. Hubungan antara disiplin ilmu keagamaan dan disiplin
ilmu alam, sosial dan budaya di era modern dan post-modern adalah bersifat
semipermeable, intersubjective testability dan creative imagination. Studi Keislaman
(Dirasat Islamiyyah) kontemporer memerlukan pendekatan multidisiplin,
interdisiplin dan transdisiplin. Linearitas ilmu dan pendekatan monodisiplin
dalam rumpun ilmu-ilmu agama akan mengakibatkan pemahaman dan
penafsiran agama kehilangan kontak dengan realitas dan relevansi dengan
kehidupan sekitar. Budaya berpikir baru yang secara mandiri mampu
mendialogkan sisi subjective, objective dan intersubjective dari ilmu dan agama
menjadi niscaya dalam kehidupan multireligi-multikultural dan terlebih di era
multikrisis yang melibatkan sains, kesehatan, sosial, budaya, agama, politik,
ekonomi, keuangan sekaligus akibat penyebaran pandemi Covid-19 di dunia
* Tulisan ini adalah pengembangan lebih lanjut dari tulisan saya yang berjudul “Agama, Ilmu dan Budaya”, tahun 2013.
Versi Pdf dapat diakses pada https://aminabd.files.wordpress.com/2013/10/agama-ilmu-dan Budaya.pdf.
Versi bahasa Inggris dapat diakses di https://www.aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/52108
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sekarang ini. Kesemuanya ini akan mengantarkan perlunya upaya yang lebih
sungguh-sungguh dan ketekunan untuk melakukan rekonstruksi metodologi
studi keilmuan dan metodologi studi keagamaan di tanah air sejak dari hulu,
yakni filsafat ilmu dan filsafat ilmu-ilmu keislaman sampai ke hilir, yaitu proses
dan implementasinya dalam praksis pendidikan dan dakwah keagamaan.
Kata kunci: Konflik-Independen-Dialog-Integrasi; Semipermeable;
Intersubjective Testability; Creative Imagination; Muslim
Progressif; Fresh Ijtihad.

Pendahuluan
Dari wabah ke wabah1, dari krisis ke krisis adalah agenda umum yang selalu
dihadapi kehidupan umat manusia. Belum lama bangsa Indonesia telah berhasil
melewati tahapan paling sulit, hampir memasuki krisis, jika tidak teratasi
dengan baik dalam menjalani demokrasi, yaitu penyelenggaraan pemilihan
presiden tahun 2019 dengan seluruh rangkaian peristiwa yang menyertainya,
Disebut hampir masuk ke tahapan krisis karena benturan yang cukup keras
antara pemahaman dan penafsiran agama tertentu yang dibawa-bawa masuk
ke arena politik berhadapan dengan pandangan politik yang berseberangan.
Berita bohong (fake news), berita palsu (hoax), kampanye hitam dan kampanye
negatif menggoncang kestabilan dan harmoni kehidupan sosial dan utamanya
psikologi sosial keagamaan di tanah air. Bangsa Indonesia bersyukur dapat
menyelesaikan dan melewati babak paling sulit dalam menegakkan ritual
demokrasi politik di tanah air. Ternyata daya tahan bangsa Indonesia dalam
menghadapi krisis politik telah cukup teruji sejak dari peralihan kepemimpinan
negara dari orde lama ke orde baru, dari orde baru ke orde reformasi.
Tibalah sekarang krisis baru yang lebih dahsyat dengan daya rusak yang
mematikan karena berskala global. Penyebaran virus Covid-19 semula ditengarai
menyebar pertama di Wuhan, Cina pada Desember 2019 dan dalam waktu
singkat menyebar ke Korea Selatan, Iran, Italia, Spanyol, Amerika Serikat,
Perancis, Inggris dan seluruh negara dunia tidak terkecuali Indonesia. Krisis
1
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Belum lama Indonesia terserang wabah SARS tahun 2003 dan wabah flu burung, tahun 2012. Tidak
hanya wabahnya yang menghebohkan dunia, tetapi juga tarik ulur pengambilan sampel flu burung untuk
penelitian laboratorium pembuatan vaksin. Tahun 1918 dunia juga terkena wabah yang lebih dahsyat
sehingga memakan korban sekitar 20 sampai 50 juta orang. Diperkirakan penduduk dunia saat itu 3 milyar
jiwa. Sekarang tahun 2020, dunia terserang pandemi Covid-19. Artinya, wabah penyakit selalu timbul
tenggelam setiap kurun waktu tertentu. Lebih lanjut bagaimana pandemi yang terjadi tahun 1918 di
Hindia Belanda, lihat Priyanto Wibowo dkk., Yang Terlupakan Pandemi Influenza 1918 di Hindia Belanda,
Depok: Kerjasama antara Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia,
Unicef Jakarta dan Komnas FBPI, 2009.
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di bidang kesehatan (penyebaran virus yang tidak terbendung) yang secara
cepat merembet melibatkan multiaspek kehidupan, baik sosial, budaya, agama,
ekonomi, politik, finansial bahkan pendidikan. Dikhawatirkan, jika tidak
tertangani dengan serius secara keilmuan dan kerjasama manusia secara global
akan berimbas pada resesi ekonomi dunia. Pemerintah Indonesia akhirnya
pada bulan April 2020 mengeluarkan peraturan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) yang bertujuan untuk mencegah kerumunan orang banyak
karena kerumunan disebut sebagai salah satu sumber penyebaran virus Korona
yang eksponensial. PSBB menganjurkan untuk Tinggal di Rumah (Stay at
Home), Kerja di Rumah (Work at Home), dan Ibadah di Rumah (Pray at Home),
selain rajin mencuci tangan yang benar, menggunakan masker, cara bersin
atau batuk yang benar, menjaga daya tahan tubuh dan seterusnya. Kebijakan
pemerintah tentang PSBB diambil dari inti sari ilmu pengetahuan khususnya
ilmu kesehatan, kedokteran dan farmasi maupun ilmu-ilmu sosial-budaya,
baik bersumber dari Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
maupun dari organisasi kesehatan dunia di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa
(PBB), World Health Organization (WHO).
Peraturan pemerintah yang dipandu oleh prinsip-prinsip keilmuan dan
pengalaman dunia internasional tersebut ada yang bersentuhan dan bertabrakan
langsung dengan basis ajaran, kepercayaan dan keimanan agama dan aturan
peribadatan umat beragama pada umumnya, khususnya salat berjamaah di
masjid bagi umat Islam atau misa dan kebaktian di gereja bagi umat Kristiani
dan sinagog bagi Yahudi. Ibadah umrah di Makkah dan ziarah di Madinah telah
ditutup oleh pemerintah Saudi Arabia. Begitu juga agama-agama yang lain. Bagi
pengikut ajaran agama yang keras dari semua agama menganggap bahwa virus
Korona umumnya dianggap sebagai kutukan Tuhan bagi manusia yang tidak
lagi mengenal Tuhan atau tatanan kehidupan yang tidak lagi mengikuti dan
mengindahkan ajaran-ajaran agama. Avatar bagi kaum non-vegetarian dalam
agama Hindu. Menurut mereka, orang yang beriman pasti imun dari wabah
virus Korona karena diselamatkan oleh Allah, diselamatkan oleh darah Yesus2.
Semangat membara dalam beragama rupanya dapat berimplikasi terhadap
penomorduaan dan ketidakpedulian terhadap kesehatan dan keselamatan
manusia yang lebih luas. Terlebih lagi, akan terasa dampak dari peraturan
pemerintah bagi umat Islam yang akan menjalani ibadah puasa ramadan, salat
tarawih di masjid-masjid dan mushalla serta salat idul fitri di masjid maupun
2.

Adrianus Suyadi, “Peran Agama Hadapi Covid -19”, Kompas, 26 Maret 2020, h. 6. Azyumardi Azra, “Virus
Korona; Splinter Agama”, Republika, 2 April 2020, h. 7. Juga Zacky Khairul Umam, “Korona, Antara Sains
dan Agama”, Kompas, 10 Maret 2020, h.7.
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di lapangan terbuka. Sudah barang tentu timbul respons dan reaksi dari umat
beragama khususnya Islam karena rangkaian ibadah puasa ramadan umumnya
melibatkan kerumunan masa yang cukup besar. Jika dibuat jarak antara 1 sampai
2 meter antara berdirinya jamaah yang satu dan lainnya dalam salat berjamaah
tetap saja tidak dapat menghindari kerumunan ketika berwudlu, ketika di
jalan dan ketika mau masuk masjid dan begitu seterusnya. Untuk dicatat
bahwa persoalan yang sama juga dialami oleh pengikut agama-agama lain di
dunia. Dari itu, muncul pertanyaan bagaimana sesungguhnya hubungan antara
“agama” dan “ilmu”, antara religion and science khususnya dalam menghadapi
krisis kesehatan? Mengapa pada saat-saat tertentu terjadi ketegangan hubungan
antara keduanya? Bagaimana hubungan yang ideal antara keduanya? Apa yang
perlu diperbaiki dan dikembangkan dalam dunia pendidikan dimasa depan?

Integrasi-Interkoneksi (I-Kon) Keilmuan.
Sebagaimana dipaparkan Ian G. Barbour, setidaknya, ada 4 pola hubungan
antara agama dan ilmu, yaitu Konflik (bertentangan), Independen (masingmasing berdiri sendiri-sendiri), Dialog (berkomunikasi) atau Integrasi (menyatu
dan bersinergi). Hubungan yang bercorak Konflik dan atau Independen tidak
nyaman untuk menjalani kehidupan yang semakin kompleks. Banyak lobanglobang yang menjebak, penuh resiko, jika pilihan hubungan antara agama
dan ilmu adalah Konflik dan atau Independen. Idealnya hubungan antara
keduanya adalah Dialog dan jauh lebih baik jika dapat berbentuk Integrasi.
Secara teoritik, dengan mengambil inspirasi dari Ian G. Barbour dan Holmes
Rolston, III, juga Abdolkarim Soroush, Nidhal Guessoum dan Jasser Auda, ada
3 kata kunci yang menggambarkan hubungan agama dan ilmu yang bercorak
Dialogis dan Integratif, yaitu Semipermeable, Intersubjective Testability dan Creative
Imagination.
1. Saling Menembus
Konsep Semipermeable (saling menembus) ini berasal dari keilmuan biologi.
Dalam biologi, kaedah Survival for the fittest (Makhluk dapat bertahan hidup
adalah yang paling cepat dapat menyesuaikan diri) adalah yang paling
menonjol. Hubungan antara ilmu yang berbasis pada “kausalitas” (Causality;
pecarian hukum sebab dan musabab) dan agama yang berbasis pada “makna”
dan nilai (Meaning; value) adalah bercorak semipermeable, yakni, antara keduanya
saling menembus. Mengapa timbul konflik antara penafsiran agama dan
penafsiran ilmu pengetahuan terhadap realitas karena hubungan antara
keduanya tidak saling menembus, tidak saling berkomunikasi. Masing-masing

14

MAARIF Vol. 15, No. 1 — Juni 2020

M. Amin Abdullah

menganggap bahwa tafsir disiplin keilmuannya sendiri lah yang paling benar
dan menganggap tafsir yang lain tidak benar. Beda posisi yang tajam inilah yang
menimbulkan konflik yang tidak bisa didamaikan (The conflicts between scientific
and religious interpretations arise because the boundary between causality and meaning is
semipermeable).3 Hubungan antara ilmu dan agama semestinya tidaklah dibatasi
oleh pagar, tembok atau dinding tebal yang tidak memungkinkan untuk
berhubungan dan berkomunikasi, tersekat atau terpisah sedemikian ketat dan
rigidnya, melainkan saling menembus, saling merembes, saling berkomunikasi.
Saling menembus secara sebagian, dan bukannya secara bebas dan total. Masih
tampak garis batas demarkasi antar bidang disiplin ilmu, namun ilmuan antar
berbagai disiplin tersebut saling membuka diri untuk berkomunikasi dan
saling menerima masukan dari disiplin di luar bidangnya. Hubungan saling
menembus ini dapat bercorak klarifikatif, komplementatif, afirmatif, korektif,
verifikatif maupun transformatif.
Dalam menggambarkan proses transformasi akademik dari Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) ke Universitas Islam Negeri (UIN) tahun 2003/2004, telah
dilukiskan pola hubungan antar disiplin keilmuan keagamaan dan keilmuan
non-keagamaan secara metaforis mirip-mirip dengan “jaring laba-laba keilmuan”
(Spider web) yang menggambarkan adanya jaringan atau networking keilmuan.
Antar berbagai disiplin ilmu yang berbeda tersebut saling berhubungan dan
berinteraksi secara aktif-dinamis. Hubungan antar berbagai disiplin dan metode
keilmuan tersebut bercorak integratif-interkonektif.4 Yang jarang terbaca atau
luput dari pengamatan sekilas ketika melihat gambar metaporis “jaring labalaba keilmuan” itu adalah adanya garis putus-putus, menyerupai pori-pori yang
melekat pada dinding pembatas antar berbagai disiplin keilmuan tersebut.
Dinding pembatas yang berpori-pori tersebut tidak saja dimaknai dari segi
batas-batas disiplin ilmu, tetapi juga dari batas-batas ruang dan waktu (space and
time), corak berpikir (worldviews) atau ‘urf dalam istilah teknis keilmuan Islam.
Yakni, antara corak dan budaya berpikir era classical, medieval, modern dan postmodern.5 Pori-pori tersebut ibarat lobang angin pada dinding (ventilasi) yang
berfungsi sebagai pengatur sirkulasi keluar-masuknya udara segar dan saling
tukar menukar informasi antar berbagai disiplin keilmuan dan menghindari
ego keilmuan. Masing-masing disiplin ilmu, berikut worldview, budaya pikir,
3.

Holmes Rolston, III, Science and Religion: A Critical Survey (New York: Random House, Inc.,1987), h. 1.

4.

M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-interkonektif (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2006), h. 107.

5.

Paska terbitnya buku Jasser Auda Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,
(London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), saya terbantu dengan gambar ilustrasinya
pada halaman 58, 196 dan 204. Hanya saja istilah dan pemahaman semipermeable kurang mendapat
tekanan disitu.
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tradisi atau ‘urf yang menyertainya dapat secara bebas saling berkomunikasi,
berdialog, menembus-mengirimkan pesan dan masukan temuan-temuan yang
fresh di bidangnya ke disiplin ilmu lain di luar bidangnya. Ada pertukaran
informasi keilmuan dalam suasana bebas, nyaman dan tanpa tekanan, jaga
gengsi dan beban sejarah masa lalu.
Masing-masing disiplin ilmu masih tetap dapat menjaga identitas dan
eksistensinya sendiri-sendiri, tetapi selalu terbuka ruang untuk berdialog,
berkomunikasi dan berdiskusi dengan disiplin ilmu lain. Tidak hanya dapat
berdiskusi antar rumpun disiplin ilmu kealaman secara internal, namun juga
mampu dan bersedia untuk berdiskusi dan menerima masukan dari keilmuan
external, seperti dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ilmu-ilmu agama
atau yang lebih populer disebut dengan ‘Ulumu al-din tidak terkecuali disini. Ia
juga tidak dapat berdiri sendiri, terpisah, terisolasi dari hubungan dan kontak
dengan keilmuan lain di luar dirinya. Ia harus terbuka dan membuka diri serta
bersedia berdialog, berkomunikasi, menerima masukan, kritik, berkolaborasi
dan bersinergi dengan keilmuan alam, keilmuan sosial dan humaniora.
Tidak ada disiplin ilmu apapun yang dapat menutup diri, tidak ada disiplin
ilmu yang tertutup oleh pagar dinding dan batas-batas ketat yang dibuatnya
sendiri. Batas masing-masing disiplin ilmu masih tetap ada dan kentara, seperti
yang tergambar dalam eksistensi program-program studi di perguruan tinggi,
tapi batas-batas itu bukannya kedap sinar dan kedap suara. Tersedia lobanglobang kecil atau pori-pori yang melekat pada dinding pembatas disiplin
keilmuan yang dapat dirembesi atau dimasuki oleh masukan disiplin ilmu lain.
Gambaran komunitas ilmuan dan komunitas peneliti sekarang memang bukan lagi
seperti era dulu lagi yang hanya menghimpun keahlian dalam satu disiplin ilmu,
tetapi menghimpun dan siap mendengarkan masukan dari berbagai disiplin
ilmu yang berbeda. Di sini, konsep linearitas bidang ilmu – meskipun sah-sah
saja jika ditinjau dari administrasi birokrasi keilmuan, tapi menurut pandangan
keilmuan generasi ketiga perguruan tinggi,6 konsep tersebut dipertanyakan oleh
banyak kalangan ilmuan itu sendiri. Berikut kutipan dari pendapat Holmes
Rolston, III:
“The religion that is married to science today will be a widow tomorrow. The
sciences in their multiple theories and forms come and go. Biology in the year
2050 may be as different from the biology of today as the religion of today is
from the religion of 1850. But the religion that is divorced from science today
will leave no offspring tomorrow. From here onward, no religion can reproduce
6
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J.G. Wissema, Towards the Third Generation University: Managing the University in Transition,UK, Edwards
Elgar, 2009, h. 23.

MAARIF Vol. 15, No. 1 — Juni 2020

M. Amin Abdullah
itself in succeeding generations unless it has faced the operations of nature
and the claims about human nature with which confronts us. The problem is
somewhat like the one that confronts a living biological species fitting itself into
its niche in the changing environment: There must be a good fit to survival,
and yet overspecialization is an almost certain route to extinction. Religion
that has too thoroughly accomodated to any science will soon be obsolete. It
needs to keep its autonomous integrity and resilience. Yet religion cannot live
without fitting into intellectual world that is its environment. Here too the
fittest survive.”7

Terjemahan bebas, kurang lebih sebagai berikut. “Agama yang kawin dengan
ilmu pengetahuan sekarang akan menjadi duda esok hari. Ilmu dengan berbagai
teori dan bentuknya akan datang dan pergi. Biologi tahun 2050 akan berbeda
dari biologi yang kita tahu sekarang sebagaimana (pemahaman) agama era
sekarang juga berbeda dari (pemahaman) agama tahun 1850. Namun, agama
yang bercerai dari ilmu pengetahuan tidak akan mampu menurunkan
keturunan yang baik di masa yang akan datang. Dari saat sekarang ke depan,
tidak ada agama yang mampu memproduksi dirinya pada generasi selanjutnya
tanpa tidak berhadapan dengan cara bekerjanya alam semesta dan juga klaimklaim pengetahuan tentang hakikat manusia yang selalu kita jumpai. Persoalan
yang dihadapi mirip-mirip seperti yang dihadapi oleh spesies biologis yang
hendak menyesuaikan dirinya dalam lingkungan hidup yang berubah. Harus
ada kemampuan untuk menyesuaikan diri yang kuat supaya dapat bertahan
hidup, meskipun begitu harus segera digarisbawahi bahwa spesialisasi disiplin
ilmu pengetahuan yang berlebihan (overspecialization) adalah jalan pasti ke arah
kepunahan.
Agama yang secara total terserap ke dalam pangkuan hegemoni ilmu
pengetahuan juga akan kadaluwarsa. Karenanya, ia perlu menjaga integritasnya
secara otonom dan menjaga daya kebertahanannya. Namun harus segera dicatat
juga bahwa agama tidak dapat bertahan hidup tanpa sama sekali menyesuaikan
dengan perkembangan dunia intelektual, yakni lingkungan hidup sekitarnya. Di
sini juga berlaku lagi kaidah bahwa hanya yang mampu menyesuaikan diri dan
beradaptasi dengan baik lah yang akan mampu bertahan hidup.

Dari kutipan dan uraian di atas tampak mengapa masih ada beberapa tokoh
elite agama, ustadz, pendakwah, kyai, pastor, pendeta, bhikku, pedanda,
bahkan umat beragama secara umum di sebagian masyarakat yang enggan
bahkan menolak ajakan dan himbauan pemerintah berdasarkan masukan
ilmu pengetahuan kesehatan dan kedokteran lewat PSBB untuk menghindari
kerumunan dalam penyelenggaraan ibadah, khususnya di zona merah, karena
7.

Holmes Rolston, III, Op. cit. h. vii. Cetak miring dan tebal dari saya.
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mereka belum mampu dan tidak bersedia mendialogkan, mengkompromikan,
apalagi mengintegrasikan keyakinan dan keilmuan agama yang mereka miliki
dengan perkembangan kemajuan sains melalui penelitian di laboratorium yang
berkesinambungan. Keilmuan agama yang dikuasai belum sempat diperbaharui
metode, pendekatan dan datanya. Keilmuan agama yang belum tercerahkan.
Keilmuan agama yang “arogan”, yang “egois”, karena steril dan menghindari
perjumpaan dan perbincangan dengan keilmuan alam, sosial dan humaniora
yang menjadi tuntutan lingkungan sosial dan intelektual baru di tengah upaya
pemerintah dan masyarakat dunia untuk mencegah penyebaran pandemi
Covid-19 yang mematikan.8
2. Keterujian Intersubjektif
Rambu-rambu kedua yang menandai hubungan antara ilmu dan agama yang
bercorak dialogis dan integratif adalah Intersubjective Testability (keterujian
intersubjektif). Istilah tersebut datang dari Ian G. Barbour dalam konteks
pembahasan tentang cara kerja sains kealaman dan humanities,9 namun dalam
tulisan ini akan saya kembangkan dengan menggunakan ilustrasi yang diambil
dari pendekatan fenomenologi agama. Menurut Barbour baik Objek (objek
yang diteliti) maupun Subjek (peneliti; ilmuan) masing-masing berperan besar
dalam kegiatan keilmuan. Data tidak dapat dikatakan terlepas sama sekali dari
penglihatan pengamat (The data are not “independent of the observer”), karena
situasi di lapangan selalu diintervensi oleh ilmuan sebagai experimental agent
itu sendiri. Oleh karenanya, concepts bukanlah diberikan begitu saja oleh alam,
namun dibangun atau dikonstruk oleh ilmuan itu sendiri sebagai pemikir yang
kreatif (creative thinker). Oleh karenanya, pemahaman tentang apa yang disebut
objektif harus disempurnakan menjadi intersubjective testability, yakni ketika
semua komunitas keilmuan ikut bersama-sama berpartisipasi menguji tingkat
kebenaran penafsiran dan pemaknaan data yang diperoleh peneliti dan ilmuan
dari lapangan.10
Dalam dunia logika ilmu pengetahuan sekarang, khususnya yang terkait dengan
bahasan ilmu dan agama, dikenal istilah subjektif, objektif dan berikutnya
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Holmes Rolston III memberi sifat kepada teori keilmuan apapun yang merasa cukup dengan dirinya
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intersubjektif.11 Dalam studi agama, khususnya kajian fenomenologi agama lewat bantuan penelitian antropologi melalui grounded research (etnografi) - para
peneliti (observer; researchers) dapat mencatat apa yang ditemui dalam kehidupan
sehari-hari di lapangan hal-hal yang dapat dideskripsikan secara objektif. Para
peneliti antropologi agama menemukan dan mencatat dengan cermat bahwa
apa yang disebut agama atau fenomena agama antara lain meliputi unsur-unsur
dasar sebagai berikut : 1) doktrin (believe certain things), 2) ritual (perform certain
activities), 3) kepemimpinan (invest authority in certain personalities), 4) nass/
teks kitab suci (hallow certain texts), 5) sejarah (tell various stories), 6) moralitas
(legitimate morality) dan bisa ditambah 7) alat-alat (tools).12 Ketujuh unsur ini
pada umumnya ada secara objektif dalam masyarakat pengikut agama dan
kepercayaan di manapun mereka berada. Namun, para pengamat, researchers
dan ilmuan (subjek) lah yang mengkonstruk dan mencatat adanya unsur-unsur
dasar (fundamental structure) dalam kehidupan beragama tersebut.
Ketika ketujuh unsur dasar dalam agama, yang menurut penglihatan para
pengamat (researchers; religious scholars) bersifat objektif universal —karena dapat
ditemui dimana-mana— tersebut telah dimiliki, diinterpretasikan, dipahami,
dipraktikkan dan dijalankan oleh orang per orang, kelompok per kelompok
dalam konteks budaya dan bahasa tertentu (community of believers), maka secara
pelan tapi pasti, apa yang dianggap objektif oleh para pengamat tadi akan
berubah menjadi subjektif menurut tafsiran, pemahaman dan pengalaman
para pengikut ajaran agama atau kepercayaan masing-masing. Community of
believers ini seringkali sulit sekali memahami sisi objektivitas dari keberagamaan
manusia, karena kepentingan-kepentingan memang selalu melekat dalam dunia
subjek dan para pelaku di lapangan.
Pergeseran dari objektivitas-peneliti ke subjektifitas-pelaku, setidaknya, dapat
ditandai ketika apa yang diyakini, dipahami, ditafsirkan dan dijalani oleh
orang per orang, kelompok per kelompok dan golongan per golongan atau
masyarakat tertentu dianggap dan dipercayai sebagai sesuatu yang tidak dapat
dipersalahkan, tidak dapat diganggu-gugat, absolut, tidak dapat diperdebatkan
sama sekali (non-falsifiable) dan tidak dapat diperbandingkan dengan yang lain
(incommensurable). Ketika terjadi proses sosiologis dan psikologis seperti itu,
maka apa yang dulunya tampak objektif oleh para pengamat, researchers, scholars
11.

Joseph A. Bracken, Subjectivity, Objectivity & Intersubjectivity: A New Paradigm for Religion and Science
(Pennsylvania: Templeton Foundation Press, 2009).

12.

James L. Cox, A Guide to the Phenomenology of Religion: Key Figures, Formative Influences and
Subsequent Debates (London: The Continuum International Publishing Group, 2006), h. 236. Bandingkan
dengan Ninian Smart, Dimensions of the Sacred: An Anatomy of the World’s Beliefs (London: Fontana
Press, 1977).

MAARIF Vol. 15, No. 1 — Juni 2020

19

Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern di Tengah Pandemi

telah bergeser ke wilayah subjektif oleh para pelaku dan penganut agama-agama
dan kepercayaan yang ada di lapangan. Klaim bahwa virus Korona adalah
tentara Tuhan untuk menghancurkan dan membinasakan manusia yang tidak
mengenal Tuhan, manusia yang hidup berlumuran dosa, misalnya adalah
contoh dari klaim subjektif. Klaim ini menepikan realitas adanya makhluk virus
yang secara objektif memang menyebar dan membunuh pasien yang terjangkit,
virus yang dapat dilihat dan ditemukan oleh para peneliti bidang kedokteran di
ruang laboratorium.
Di sini letaknya tikungan tajam, di mana orang apalagi kelompok seringkali
kehilangan kompas dan petunjuk arah perjalanan ke depan. Jika para pengamat,
peneliti, ilmuwan dan sarjana agama (religious scholars) melihat kepelbagaian
dan kemajemukan interpretasi dalam agama-agama (baik secara eksternal antar
pengikut agama-agama maupun secara internal, dalam lingkungan dalam agama
itu sendiri) sebagai suatu hal yang secara sosiologis wajar belaka dan kemudian
para pengamat dan ilmuwan berusaha mencari “esensi” dari kepelbagaian dalam
keberagaman (essences and manifestations), maka sebaliknya bagi para pelaku dan
aktor agama dan kepercayaan di lapangan (believers dan confessionalist). Bagi
para believers, apa yang dipercayai dan diyakininya adalah yang paling benar,
absolut, dan tidak dapat dan tidak boleh dipertanyakan oleh siapapun, apalagi
dipersalahkan oleh kelompok lain yang berbeda (Nonfalsifiable).
Letak tikungan tajam dan krusialnya ada di sini. Menurut pandangan objektifkeilmuan (scholarly perspective), di tengah kepelbagaian dan kebinnekaan agama
secara sosiologis (manifestations), maka yang perlu dicari adalah “essences”
(hakikat dan ma’rifat dalam bahasa tasawwuf/sufism nya) dari berbagai agama
yang berbeda tersebut, sedang menurut pola pikir agama yang bercorak
subjektifis-fiqhiyyah (Islamic/Christian/Buddhist/Hindu/Confusionist perspective,
atau agama dan kepercayaan yang lain), maka hanya agama dan kepercayaannya
yang dimiliki oleh diri dan kelompoknya (manifestations; Syari’ah) sajalah yang
paling benar (nonfalsifiable). Implikasi dan konsekwensi dari dua model berpikir
ini sudah dapat diperkirakan. Indonesia dan dunia agama-agama di manapun
berada menghadapi persoalan dan permasalahan pelik yang sama seperti itu
karena tidak mungkin akan muncul titik temu dan common plaform untuk
bertidak secara bersama-sama.
Ketegangan (tension) selalu ada antar kedua corak berpikir tersebut. Para religious
leaders dan community leaders perlu memperoleh bekal yang lebih dari cukup untuk
dapat mengelola dan menjembatani perbedaan penafsiran dan tension tersebut.
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Dengan begitu, apakah agama dan kehidupan beragama bersifat objektif atau
subjektif? Jawaban atas pertanyaan ini sangat menentukan bagaimana corak
kehidupan beragama dalam masyarakat multietnis, multibahasa, multireliji,
multiras dan multikultural seperti di tanah air. Termasuk bagaimana umat
beragama menghadapi pendemi Covid-19 yang sepenuhnya adalah wilayah
sains. Harus jujur dikatakan dan diakui bahwa bidang ilmu dan penelitian
kealaman yang memerlukan riset di ruang laboratorium dengan tekun,
berkesinambungan dan dana yang tidak murah adalah yang sama sekali bukan
bidang keahlian para ahli agama tradisional.13
Penelitian agama dan pemahaman agama memang unik, sui generis. Tidak dapat
disamakan begitu saja dengan penelitian di bidang sains kealaman dan juga
sains sosial. Karena dalam agama ada unsur yang hampir sama sekali tidak
dapat ditinggalkan, yaitu “involvement” (keterlibatan penuh) dan “unreserved
commitment” (komitmen yang tidak bisa ditawar-tawar).14 Oleh karenanya,
penelitian dan pemahaman agama selalu bercorak objective-cum-subjective dan
atau objective-cum-subjective. Dalam agama ada unsur objektifitas, namun dalam
waktu yang bersamaan, pemahaman dan penafsiran agama selalu lekat di
dalamnya unsur subjektifitas. Begitupun sebaliknya, agama pada hakikatnya
adalah bercorak subjektif (fideistic subjectivism),15 namun akan segera menjadi
absurd, dan mungkin akan menjadi anarkis jika seseorang dan lebih-lebih jika
sekelompok orang agamawan yang terhimpun dalam mazhab, sekte, denominasi
dan organisasi, jatuh pada fanatisme buta dan menolak koleganya yang lain
yang menafsirkan, menganut dan mempercayai kepercayaan dan agama yang
berbeda. Untuk menghindari keterjebakan subjektifitas yang akut, maka para
agamawan perlu mengenal adanya unsur-unsur objektif (scientific objectivism)
yang ada dalam agama-agama, apalagi dalam wilayah ilmu pengetahuan yang
objektif (hard sciences) seperti kesehatan, farmasi dan kedokteran. Dengan
begitu, ketegangan yang ada dalam wilayah a dire subjectivism yang biasa diwakili
oleh pemahaman keagamaan yang bercorak literalis-skripturalis dan absolutis
dapat diredakan melalui pencerahan wawasan keilmuan (einlightenment) lewat
pengenalan wilayah objektif dalam pemahaman agama-agama dan wilayah ilmu13.

Dalam ungkapan bahasa yang agak keras-sarkastik, Harari mendeskripsikan sebagai berikut: “... Now ask
yourself: what the most influential discovery, invention or creation of traditional religions such as Islam
and Christianity in the twentieth century? This too is a very difficult question, because there is so little to
choose from. What did priests, rabbis and muftis discover in the twentieth century that can be mentioned
in the same breath as antibiotics, computers or feminism?...”. Lebih lanjut Yuval Noah Harari, Homo Deus:
A Brief History of Tomorrow (New York: Harper. Perennial, 2017), h. 277.

14.

Ian G. Barbour, Op. cit., h. 218-9.

15.

Richard C. Martin (Ed.), Approaches to Islam in Religious Studies, (Tucson: The University of Arizona Press,
1985), h. 2
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ilmu kealaman lewat penelitian empiris (al-muqarabah al-maidaniyyah). Wilayah
objektif dan subjektif dalam studi agama, begitu juga dalam wilayah disiplin
ilmu yang lain tidak dapat dipisahkan.
Setelah mengenal pergumulan antara dunia objektif dan dunia subjektif dalam
studi agama, yang dapat diformulasikan menjadi objective-cum-subjective dan atau
subjective-cum-objective, maka kluster berpikir berikutnya, yaitu “intersubjektif”
akan lebih mudah dipahami. Intersubjektif adalah posisi mental keilmuan
(scientific mentality) yang dapat mendialogkan dengan sigap dan cerdas antara
dunia objektif dan subjektif dalam diri seorang ilmuwan atau agamawan
dalam menghadapi kompleksitas kehidupan, baik dalam dunia agama, sains,
maupun budaya. Intersubjektif tidak hanya dalam wilayah agama, tetapi juga
pada dunia keilmuan pada umumnya. Communtiy of researchers selalu bekerja
dalam bingkai intersubjective testability. Kehidupan yang begitu kompleks, tidak
dapat diselesaikan dan dipecahkan hanya dengan satu bidang disiplin ilmu.
Overspecialization dan linearitas bidang ilmu menjadi bahan perbincangan dan
perdebatan sekarang. Wabah virus korona tidak dapat diselesaikan oleh sains
sendiri, terlepas dari bantuan keilmuan lain karena dalam praktik di lapangan
diperlukan keilmuan sosial dan humaniora ketika hendak menegakkan aturan
social dan physical distancing.
Begitu pula ilmu-ilmu agama. Penganut agama yang terkena wabah virus
korona, selain berdoa dan didoakan oleh yang lain, juga perlu melangkah kaki
untuk berobat ke rumah sakit untuk diterapi secara medis, yang sepenuhnya
menggunakan metode ilmu pengetahuan objektif melalui pemeriksaan
laboratorium yang ketat16 Semua memerlukan kerendahan hati dan kerjasama,
bukan egoisme dan arogansi keilmuan. Kolaborasi dan integrasi antara berbagai
disiplin ilmu sangat diperlukan untuk memecah kebekuan pandangan keilmuan
yang terisolasi dan memecahkan berbagai macam kompleksitas kehidupan di
era post-modernitas. Masukan dan kritik dari berbagai disiplin (multidicipline)
dan lintas disiplin ilmu (transdicipline) menjadi sangat dinantikan untuk dapat
memahami kompleksitas kehidupan dengan lebih baik. Linearitas bidang
ilmu yang dipahami secara ad hoc akan mempersempit wawasan seseorang,
jika berhadapan dengan isi-isu keilmuan yang berada di luar jangkauan bidang
keilmuannya.

16.

22

Untuk melihat secara sekilas bagaimana ilmu kedokteran dan kesehatan bekerja keras untuk
menanggulangi wabah virus korona, lebih lanjut Sutaryo dkk, Buku Praktis Penyakit VIRUS CORONA 19
(COVID-19), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020).
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3. Imajinasi Kreatif
Meskipun logika berpikir induktif dan deduktif telah dapat menggambarkan
secara tepat bagian tertentu dari cara kerja ilmu pengetahuan, namun sayang
dalam uraian tersebut umumnya meninggalkan peran Creative Imagination
(imajinasi kreatif) dari ilmwuan itu sendiri dalam kerja ilmu pengetahuan.
Memang ada logika untuk menguji teori tetapi tidak ada logika untuk
menciptakan teori. Tidak ada resep yang jitu untuk membuat temuan-temuan
yang orisinal. Diperlukan semacam ilham, intuisi, feeling, rasa, inspirasi,
pengalaman dan sensitivitas tingkat tinggi.
Umumnya para ilmuwan bercita-cita dalam karir akademisnya untuk dapat
menemukan teori baru. Mahasiswa program doktor pun selalu dihimbau
oleh promotornya untuk menyuguhkan temuan baru sebagai sumbangsih
pengembangan ilmu pengetahuan (contribution to knowledge). Bagaimana
teori baru itu muncul? Teori baru seringkali muncul dari keberanian seorang
ilmuwan dan peneliti untuk mengkombinasikan berbagai ide-ide yang telah
ada sebelumnya, namun ide-ide tersebut terisolasi dari yang satu dan lainnya.
Menurut Koesler dan Ghiselin,17 bahwa imajinasi kreatif baik dalam dunia ilmu
pengetahuan maupun dalam dunia sastra seringkali dikaitkan dengan upaya
untuk memperjumpakan dua konsep framework yang berbeda. Ia mensintesakan
dua hal yang berbeda dan kemudian membentuk keutuhan baru, menyusun
kembali unsur-unsur yang lama ke dalam adonan konfigurasi yang fresh, yang
baru. Bahkan seringkali teori baru muncul dari upaya yang sungguh-sungguh
untuk menghubungkan dua hal yang sebenarnya tidak berhubungan sama
sekali. Newton menghubungkan dua fakta yang sama-sama dikenal secara luas,
yaitu jatuhnya buah apel dan gerak edar atau rotasi bulan. Sedang Darwin
melihat adanya analogi antara tekanan pertumbuhan penduduk dan daya
tahan hidup species binatang. Ada pararelitas antara kreativitas dalam bidang
ilmu pengetahuan (scientist) dan seni (artist). Campbell, sebagaimana dikutip
Ian G. Barbour, menulis sebagai berikut:
“For it has been admitted that though discovery of laws depends ultimately
not on the fixed rules but on the imagination of highly gifted individuals, this
imaginative and personal element is much more prominent in the development
of theories; the neglect of theories leads directly to the neglect of the imaginative
and personal element in science. It leads to an utterly false contrast between
“materialistic” science and the “humanistic” studies of literature, history and art.
... What I want to impress on the reader is how purely personal was Newton’s
idea. His theory of universal gravitation, suggested to him by the trivial fall of an
17.

Ian G. Barbour, Op. cit., h. 143.
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apple, was a product of his individual mind, just as much as the Fifth Symphony
(said to have been suggested by another trivial incident, the knocking at a door)
was a product of Beethoven’s.”18

Bagaimana jika uraian tersebut dihubungkan dengan kondisi pemikiran,
hukum, pendidikan dalam budaya masyarakat Muslim kontemporer? Adalah
waktunya sekarang untuk mulai berani berpikir ulang tentang pemikiran dan
praktik kependidikan keagamaan dan keislaman dengan memandang perlunya
menggunakan imajinasi kreatif dalam proses pembelajaran dan perkuliahan.
Ilmu-ilmu keagamaan Islam era sekarang, sebutlah sebagai contoh seperti
fikih, ibadah, kalam/aqidah/tauhid, tafsir, hadis, tarikh, akhlak, tidak boleh
lagi steril dari perjumpaan, persinggungan dan pergumulannya dengan
disiplin keilmuan lain di luar dirinya. Pendidikan keagamaan secara umum
dan keislaman secara khusus tidak dapat lagi disampaikan kepada peserta
didik dalam keterisolasiannya dan ketertutupannya dari dialog, interaksi dan
masukan dari disiplin ilmu-ilmu lain dan begitu juga sebaliknya. Guru dan
dosen perlu berpikir kreatif dan memiliki imajinasi kreatif, berani mengkaitkan,
mendialogkan uraian dalam satu bidang ilmu agama dalam kaitan, diskusi
dan perjumpaannya dengan disiplin keilmuan lain. Apabila langkah ini tidak
dilakukan, maka pelajaran agama di sekolah, juga ceramah-ceramah keagamaan
lewat media sosial, apalagi perkuliahan agama di perguruan tinggi, lambat laun
akan terancam kehilangan relevansi dengan permasalahan kehidupan sekitar
yang sudah barang tentu semakin hari semakin kompleks.
Kasus-kasus yang disebut dalam pengantar tulisan ini mencerminkan tiadanya
creative imagination yang mampu menghubungkan dan mendialogkan dalam
diri seseorang, apalagi kelompok, antara keilmuan fikih dan aqidah, keimanan,
doktrin keagamaan di satu sisi dan sains kontemporer di sisi lain. Tidak dapat
berdialog dan terintegrasikannya keilmuan Kalam/Aqidah/Tauhid dan Fikih
(‘Ulumu al-din) dengan pengalaman, keahlian dan praktik sains kesehatan,
kedokteran dan farmasi serta sosial humanitas kegotongroyongan sosial untuk
bersama-sama mencegah tersebarnya virus korona yang menjadi pandemi dunia
sekarang ini adalah bentuk konkret dari corak hubungan antara agama dan
ilmu yang bersifat Konflik dan/atau Independen.
Tidak adanya proses intersubjective testability antara dua bidang ilmu atau lebih
(multidiciplinary approach) menjadikan pemahaman dan penafsiran agama
– yang umumnya hanya mendasarkan dan mengikuti nass-nass atau teks-teks
keagamaan yang telah tersedia - menjadi terisolasi dari kehidupan sekitar – baik
18.
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dalam arti lokal, regional, nasional maupun global - sehingga mudah terasa
obsolete atau outdated (tidak relevan; krisis relevansi; kadaluwarsa) dan bahkan
dapat menimbulkan korban sosial yang sesungguhnya tidak perlu. Kehidupan
dan keilmuan agama terjebak dalam mindset lama yang tertutup, rigid, kaku dan
tidak mampu berdialog secara jujur dan terbuka dengan disiplin dan pengalaman
keilmuan lain.19 Kriteria semipermeable20 dalam format integrasi-interkoneksi
keilmuan tidak jalan sama sekali sehingga ketika manusia beragama dihadapkan
pandemi virus korona diikuti dengan kebijakan karantina kesehatan dan PSBB,
lebih banyak menimbulkan keraguan, ketegangan, kewaswasan, keluh kesah,
kegalauan dan kepanikan.

Agama, Ilmu dan Budaya
Bagian terakhir dari tulisan ini menjelaskan bagaimana para pemikir Muslim
kontemporer berpikir keras menghadapi situasi dan sejarah yang telah berubah,
tanpa kehilangan fondasi, semangat dan spiirit religious-culturalnya. Bagaimana
mereka menggunakan kriteria semipermeable, intersubjective testability dan creative
imagination dalam bangunan konsep keilmuannya, dalam upaya mengembangkan
disiplin ilmu keagamaan Islam dalam hubungan dan dialognya dengan disiplin
ilmu-ilmu alam, sosial dan humaniora di era kontemporer. Bagaimana upaya
mereka menjembatani ketegangan yang selalu ada antara “objektifitas” dan
“subjektifitas”, antara wilayah “sains” dan “agama”? Mungkinkah kriteria
objective-cum-subjective dan atau subjective-cum-objective diaplikasikan dalam
keilmuan agama (Islam) yang disempurnakan?
Tidak ada yang dapat menyangkal jika dikatakan bahwa dalam 100 sampai 150
tahun terakhir, sejarah umat manusia mengalami perubahan yang luar biasa.
Terjadi perubahan yang luar biasa dalam sejarah manusia dalam mengatur dan
memperbaiki kualitas kehidupan dalam berhubungan dengan alam, manusia dan
Tuhannya. Perubahan yang dahsyat dalam perkembangan ilmu pengetahuan,
tatanan sosial-politik dan sosial-ekonomi, energi, hukum, tata kota, lingkungan
hidup dan begitu seterusnya. Perubahan dahsyat tersebut, menurut Abdullah
Saeed, antara lain terkait dengan globalisasi, migrasi penduduk, kemajuan sains
19.

Bandingkan dengan pernyataan Jasser Auda sebagai berikut: “Without incorporating relevant ideas
from other diciplines, research in the fundamental theory of Islamic law will remain within the limits
of traditional literature and its manuscripts, and Islamic law will continue to be largely ‘outdated’ in its
theoretical basis and practical outcomes. The relevance and need for a multidisciplinary approach to the
fundamentals of Islamic law is one of the argument of this book.” Op. cit., h. xxvi.

20.

Abdol Karim Soroush menggunakan istilah “interpenetration” dalam teori al-Qabt wa al-Bast
(Penyempitan dan Perluasan) fi al-Syari’ah. Lebih lanjut Mahmoud Sadri Ahmad Sadri (ed.), Reason,
Freedom, and Democracy in Islam: Essential Writings of Abdolkarim Soroush, (Oxford: Oxford University
Press, 2000), h.26-38.
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dan teknologi, eksplorasi ruang angkasa, penemuan-penemuan arkeologis,
evolusi dan genetika, pendidikan umum dan kemajuan tingkat literasi umat
manusia. Diatas itu semua adalah bertambahnya pemahaman dan kesadaran
tentang pentingnya menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat
manusia (human dignity), perjumpaan yang lebih dekat antar umat beragama
(greater inter-faith interaction), munculnya konsep negara-bangsa yang berdampak
pada kesetaraan dan perlakuan yang sama kepada semua warga negara (equal
citizenship), belum lagi kesetaraan gender dan begitu seterusnya. Perubahan
sosial yang dahsyat tersebut berdampak luar biasa dan mengubah pola berpikir
dan pandangan keagamaan (religious world view) baik di lingkungan umat Islam
maupun umat beragama yang lain.21
Meskipun perubahan ada dimana-mana, termasuk pengetahuan manusia juga
bergerak, tumbuh dan berkembang, namun tetap saja ada masalah di bidang
keilmuan agama. Ketika pemerintah menghimbau agar dilakukan social dan
physical distancing untuk menghindari penyebaran virus korona secara masif,
dikenal dengan sebutan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), masih
banyak warga negara dan umat beragama - agama apapun yang dianutnya –
tidak atau kurang mematuhinya dengan alasan teologis. Masih seringkali
dijumpai pemahaman dan keyakinan bahwa (pengetahuan) agama Islam
diyakini dan dianggap sebagai absolut (absolute), tidak dapat diubah (immutable)
dan transcendental (selalu terkait dengan zat yang berada diatas/suci/agung).
Pemahaman, penafsiran dan pengetahuan agama (Islam) yang dianggap dan
dipercayai tidak dapat berubah, absolut, rigid, kaku, tidak bisa dikompromikan
dengan konteks dan situasi pencegahan menyebarnya wabah korona seperti
itulah yang kini sedang dikritisi oleh para ilmuwan dan cerdik pandai era
sekarang, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nidhal Guessoum, ilmuan Muslim
berkebangsaan Aljazair, sebagai berikut:
“... The next important issue is the need to engage the Islamic scholars in a
serious dialogue and convince them that scientists have much to say on topics
that have for too long remained the monopoly of the religious scholars and their
discourse. While there is no doubt in people’s minds that human knowledge
evolves and grows, it is often understood that religions, especially Islam, are (is)
absolute, immutable and transcendent principles, which are set in rigid frames
of reference. But we know today that religions – and Islam is no exception –
cannot afford to adopt a stationary attitude, lest they find themselves clashing

21.
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Abdullah Saeed, Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach (New York NY: Routledge,
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with and overrun by modern knowledge, and religious principles appear more
quaint and obsolete.”22

Terjemahan bebasnya sebagai berikut. “Permasalahan berikutnya yang sangat
mendesak adalah bagaimana mengupayakan agar para ulama, mufti, ustadz,
kyai, guru, dosen agama Islam mau bersedia untuk berdialog dan berunding
dengan para saintis-ilmuan dan meyakinkan mereka bahwa banyak hal dan
masalah yang telah sekian lama hanya dimonopoli atau dihegemoni oleh
otoritas ulama dan dalam genggaman perbincangan internal mereka. Padahal
banyak orang tahu bahwa ilmu pengetahuan terus berubah dan berkembang,
namun seringkali dipahami bahwa agama-agama, khususnya Islam adalah
absolut/mutlak, tidak berubah dan dibalut dalam prinsip-prinsip transendental
dalam wujud pagar rujukan (kelimuan aqidah dan fikih). Namun kita sekarang
tahu bahwa agama-agama - dan agama Islam tidak terkecuali - tidak mungkin
dapat bertahan mempertahankan sikap jalan di tempat, kaku dan bekunya, jika
mereka tidak ingin berbenturan atau digilas oleh ilmu pengetahuan modern,
dan prinsip-prinsip dasar agama semakin hari semakin tampak aneh, tertinggal
dan kadaluwarsa” .
Dalam khazanah pemikiran keagamaan Islam, khususnya dalam pendekatan
Usul al- Fiqh (Kaidah dasar ilmu fikih), dikenal istilah al-Tsawabit (hal-hal yang
diyakini “tetap”, tidak berubah) wa al-Mutaghayyirat (hal-hal yang diyakini
“berubah-ubah”, tidak tetap). Ada juga yang menyebutnya sebagai “al-Tsabit” wa
“al-Mutahawwil”.23 Keduanya kemudian lebih popular dengan sebutan Qath’iy
(pasti) dan Dzanniy (tidak pasti). Sedang dalam pendekatan Falsafah (philosophy),
sejak Aristoteles hingga sekarang, dikenal apa yang disebut “Form” and “Matter”,

22.

Nidhal Guessoum, Islam’s Quantum Question: Reconciling Muslim Tradition and Modern Science (London
dan New York: I.B. Tauris and Co Ltd., 2011), h. 343-4. Cetak miring dan hitam dari saya. Bandingkan
dengan pendapat Abdolkarim Soroush yang menegaskan bahwa untuk memecah kebekuan berpikir
sebagian para agamawan diperlukan secara jelas dan tegas pembedaan secara konseptual antara
“agama” dan “pemikiran atau penafsiran tentang agama”. Yang pertama memang tidak bisa diubah-ubah,
namun pemikiran dan penafsiran agama pasti dan harus bisa diubah dan berubah untuk perbaikan dan
penyempurnaan karena perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut Abdul-Karim
Soroush “The Evolution and Devolution of Religious Knowledge” dalam Kurzman, Charles Kurzman, (Ed.),
Liberal Islam: A Sourcebook (Oxford: Oxford University Press, 1998), h.245-6.

23.

Adonis, al-Tsabit wa al-Mutahawwil: Bahts fi al-ibda’ wa al-itba’ ‘inda al-arab (London: Dar alsaqi,2002).
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One-Many, Universal-Particular, Objectif-Subjectif.24 Belakangan di lingkungan
khazanah keilmuan antropologi (agama), khususnya dalam lingkup pendekatan
fenomenologi agama, dikembangkan analisis pola pikir yang disebut General
Pattern dan Particular Pattern.25
Logika berpikir fiqhiyyah-agama (subjektif) maupun falsafiyyah scientifik
(objektif) yang bercorak biner ini, jika dipetakan secara lebih historis
antropologis, sebenarnya mencakup dan menggabungkan tiga lapis entitas, yaitu
(1) Mentifact, yang mencakup value, tata nilai, kepercayaan (belief), pemikiran
(thought), ide dan world view secara lebih umum; (2) Socifact, yaitu ketika ide,
nilai dan pemikiran tersebut masuk ke dalam dunia sosial, maka ia membentuk
kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, mazhab-mazhab, denominasi, sekte,
paguyuban, komunitas, organisasi berikut pranata sosial yang menyertainya
serta behavior (perilaku), attitude (sikap) dan pola-pola hubungan dan interaksi
sosial yang kompleks; (3) Artifact. Hubungan antara keduanya diwujudkan dan
disimbolkan dalam dunia fisik seperti bangunan tempat beribadah (masjid,
gereja, sinagog, vihara, pura, klenteng), lembaga-lembaga (sosial-keagamaan,
pendidikan, ekonomi, budaya), manuskrip, naskah-nakah, buku, prasasti,
benda-benda seni, alat-alat peribadatan, musik, lukisan, laboratorium, alat-alat
transportasi, objek-objek ritual, makam dan begitu seterusnya adalah hal-hal
yang tidak terpisahkan dari keterjalinan antara Mentifact dan Sociofact.26
Adalah merupakan pertanyaan yang sulit dijawab - namun bukannya tidak dapat
diupayakan - bagaimana ‘logika berpikir’ yang bercorak triadic yang melibatkan
tiga komponen berpikir sekaligus tersebut dapat dioperasionalisasikan di
lapangan pemikiran dan pendidikan agama, ketika umat beragama pada
umumnya dan umat Islam pada khususnya tengah menghadapi perubahan sosial
yang begitu dahsyat? Bahkan nilai-nilai dalam wilayah mentifact pun bergerakberubah terus-menerus secara dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan
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24.

Menurut penelitian Josep van Ess, disini lah letak perbedaan yang mencolok antara logika dan cara
berpikir Mutakallimun (para ahli teologi Islam) dan Fuqaha (para ahli fikih) di satu sisi dan Falasifah
(para ahli filsafat) di sisi lain. “Aristotelian definition, however, presupposes an ontology of matter and
form. Definition as used by the mutakallimun usually does not intend to lift individual phenomena to a
higher, generic category; it simply distinguishes them from other things (tamyiz). One was not primarily
concerned with the problem how to find out the essence of a thing, but rather how to circumscribe it
in the shortest way so that everybody could easily grasp what was mean”. Lebih lanjut Josep van Ess,
“The Logical Structure of Islamic Theology”, dalam Issa J. Boullata (Ed.), An Anthology of Islamic Studies
(Canada: McGill Indonesia IAIN Development Project, l992) tanpa halaman. Jasser Auda menambahkan
bahwa “ … the jurists’ method of tamyiz between concepts, whether essence-or description-based always
resulted in defining every concept in relation to a ‘binary opposite.’ The popular Arabic saying goes...
“Things are distinguished based on their opposites’ (bizdiddiha tatamayyaz al-ashya’)”. Lihat Jasser Auda,
Op. cit. h. 212.

25.

Richard C. Martin menyebut ‘general pattern’ sebagai ‘common pattern’ atau the universals of human
religiousness. Op. cit. h. 8.

26.

Sartono Kartodidjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 2.
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ilmu pengetahuan, sosial dan kultural vis a vis dengan keyakinan (system of
belief) yang juga masih dalam wilayah mentifact bersikukuh bahwa aqidah atau
world view keagamaan tidaklah dapat berubah kapanpun dan dimanapun.
Dalam praktiknya, tidak mudah mengoperasionalisasikan, mengkaitkan dan
mempertimbangkan jalinan hubungan antar ketiganya dalam satu kesatuan
yang utuh, tidak terpisah-pisah, di lapangan pemikiran, pendidikan, dakwah,
hukum, birokrasi dan begitu seterusnya.
Kesulitan itu antara lain disebabkan karena masing-masing orang dan kelompok
(Socifact) seringkali telah terkurung dan terjebak dalam jaringan preunderstanding,
taqalid-taqalid, habits of mind, adat kebiasaan (Mentifact) yang telah dimiliki,
membudaya dan dalam batas-batas tertentu bahkan membelenggu. Oleh
karenanya, banyak keraguan untuk memasuki pembaharuan dan penyempurnaan
konsep pemahaman keagamaan serta terjadi benturan di sana-sini, baik pada
tingkat person-person atau individu-individu, lebih-lebih pada tingkat sosial
dan kelompok-kelompok pengikut mazhab, sekte, denominasi, organisasi sosialkeagamaan di lingkungan internal maupun external umat beragama.27
Seperti telah disinggung diatas, seringkali alat analisis entitas berpikir dalam
dua tradisi khazanah keilmuan yang berbeda ini, yakni Usul al-Fiqh (agama) yang
bersumber dari teks, nass-nass kitab suci al-Qur’an dan al-hadis yang dipahami
secara literal-harfiyah dan Falsafah (filsafat dan sains) yang berdasar pada
prinsip logika berpikir dan metode peneltian eksperimental sains seringkali
bertentangan, berbenturan dan berseberangan, untuk tidak menyebutnya
konflik. Akibatnya sulit sekali dilerai perebutan otoritas wilayah ‘territorial’
Ushul al-din (struktur fundamental nilai-nilai keberagamaan manusia pada
umumnya, yang berlaku secara universal) di satu sisi dan Ushul al-madzhab (dasardasar pemikiran dan pembentukan atau pendirian sekte, mazhab, kelompok,
organisasi keagamaan dalam masyarakat) di lain pihak. Semestinya keduanya
berjumpa, berdialektika dan bermusyawarah wajar dan damai dalam dunia
pikiran dan batin manusia yang paling dalam, tanpa campur tangan eksternalpolitik yang menimbulkan pertikaian dan konflik sosial.
Umat beragama pada umumnya, lebih suka memilih pilihan either or, memilih
salah satu dari dua jenis pilihan yang tersedia (fiqhiyyah atau falsafiyyah-‘ilmiyyah).
27.

Dalam kasus tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama selalu saja melibatkan jaringan antara
mentifact, socifact dan artifact. Pelarangan pembangunan tempat ibadah dan apalagi pengrusakannya
(artifact) tidak dapat dilakukan terpisah dan selalu digerakkan oleh corak pemahaman dan berpikir
keagamaan yang rigid-kaku-tertutup (mentifact), dan pola hubungan sosial yang tidak harmonis (socifact).
Data yang lebih lengkap tentang kompleksitas hubungan antar agama di tanah air dapat diperiksa dalam
Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia tahun 2009 dan 2011 (Center for Religious & Crosscultural Studies (CRCS), Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta), 2009 dan 2011.
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Corak berpikir binary (memilih antara dua pilihan yang tersedia) inilah yang
sekarang dikritisi oleh para ilmuwan Muslim kontemporer, karena corak
pilihan ini lebih mengantarkan kepada corak berpikir yang tertutup dan
antagonistik, dan kurang kondusif untuk mengantarkan kepada tatanan pola
pikir masyarakat yang terbuka dan banyak pilihan.28
Jarang umat beragama dapat memilih both (kedua-duanya penting untuk
didialogkan). Metode berpikir ad hoc keagamaan sangat sulit menerima corak
berpikir filosofis-saintifik (falsafiyyah-ilmiyyah) dan tidak mampu mendialogkan
antara keduanya, antara corak berpikir fiqhiyyah-‘ubudiyyah dan falsafiyyah‘ilmiyyah. Dengan demikian, masih jauh dari upaya untuk mendialogkan,
apalagi mengintegrasikan antara keduanya.29
Perbedaan yang tajam antara kedua tradisi keilmuan dan corak berpikir dalam
menganalisis dan memetakan persoalan sosial-keagamaan yang dihadapi dan
jalan keluar yang hendak diambil inilah yang menjadi tema sentral dalam upaya
merekonstruksi dan membangun paradigma epistemologi keilmuan Islam
kontemporer, termasuk di dalamnya trilogi keilmuan pendidikan Islam di
sekolah (Aqidah, Ibadah dan Akhlak) yang sedang dicoba dirumuskan ulang secara
serius oleh para pembaharu pemikiran Islam antara lain seperti Muhammad
Abduh, Fazlur Rahman, Mohammad Iqbal, dan terlebih lagi oleh para teolog
dan pemikir Muslim kontemporer seperti yang sebahagian pemikirannya
akan saya singgung disini, yaitu Abdullah Saeed (Maldev dan Australia) dan
Jasser Auda (Qatr dan Dublin). Pemikir muslim kontemporer yang lain masih
banyak. Kedua pemikir Muslim kontemporer tersebut hanya sebagai contoh
bagaimana mereka merespons perkembangan zaman dan perubahan sosial yang
berlangsung di era sekarang dan implikasinya dalam rancang bangun metode
pendidikan dan dakwah Islam yang terbaharui.
Memasuki wilayah hubungan baru antara agama, ilmu dan budaya, perlu
disentuh bagaimana struktur dasar bangunan yang melandasi cara berpikir umat
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28.

Jasser Auda, Op. cit. h.50, 212, 214; 216; 218; 226-7.

29.

Diskusi dan pembahasan serius tentang hubungan antara agama dan ilmu (Religion and Science) di tanah
air, kalau saya tidak salah mengamati, sangat jarang dilakukan. Kalaupun dilakukan masih dilakukan secara
sporadis, tidak terprogram dan terencana, bahkan di lingkungan perguruan tinggi sekalipun. Pemikiran
Islam pada umumnya belum atau jarang mendiskusikannya secara serius. Diskusi pada umumnya hanya
terbatas pada wilayah akal dan wahyu, yang lagi-lagi kembali ke diskusi antara teologi Mu’tazilah dan
Asy’ariyah. Upaya-upaya rintisan awal seperti yang dilakukan oleh Mohammad Abid al-Jabiry, Bunyah
al-Aql al-Araby: Dirasah tahliliyyah naqdiyyah li nudzumi al-ma’rifah fi al-tsaqafah al-arabiyyah ( Beirut:
al-Markaz al-tsaqafy al-araby, 1993), juga Mohammad Shahrur, Nahw Usul al-Jadidah li al-Fiqh al-Islamy:
Fiqh al-Mar’ah (Damaskus, 2000) dan Nasr Hamid Abu Zaid, Naqd al-Khitab al-Diniy (Qahira: Sina li
al-nasyr, 1994) masih sedikit sekali dapat diakses – untuk tidak menyebutnya masih banyak ditolak
kehadirannya di berbagai kalangan ilmuwan agama di perguruan tinggi agama, apalagi di lingkungan
masyarakat non-perguruan tinggi.
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manusia (humanities) secara umum dan sekaligus juga harus disentuh bagaimana
struktur dasar bangunan cara berpikir keagamaan Islam secara khusus (‘Ulum
al-din). Menyebut epistemologi keilmuan agama atau ‘Ulum al-din, mau tidak
mau, para ahli, peneliti dan para pengguna jasa keilmuan agama harus bersedia
untuk bersentuhan dengan bangunan keilmuan atau pendekatan keilmuan Usul
al-Fiqh dengan berbagai cabang ilmu ikutannya (Fikih, Kalam, Tafsir, Hadis),
sedang menyebut sains, perubahan sosial, negara-bangsa dan peradaban global
melibatkan pengalaman umat manusia (human experiences) pada umumnya.
Human experiences melibatkan ruang lingkup cara berpikir manusia secara lebih
umum (rationality), metode berpikir ilmu pengetahuan (method and approach))
serta nilai-nilai baru (values) yang muncul akibat perjumpaan antara ketiganya.30
Para pemikir, penulis dan peneliti Muslim kontemporer —dalam kadar
yang berbeda-beda— mempunyai kemampuan untuk mendialogkan dan
mempertautkan antara paradigma ‘Ulum al-din (Ilmu-ilmu agama Islam), alFikr al-Islamy (Pemikiran Keislaman) dan Dirasat Islamiyyah (Studi Keislaman)
kontemporer dengan baik. Yakni, ‘Ulum al din (Kalam, Fiqh, Tafsir, ‘Ulum alQur’an, Hadis) atau ilmu agama Islam yang dipertemukan dan didialogkan
dengan sungguh-sungguh, diintegrasikan dan diinterkoneksikan - dengan
Dirasat Islamiyyah (Islamic Studies) dengan mempertimbangkan masukan dan
menggunakan cara berpikir dan metode sains modern, social sciences dan
humanities kontemporer sebagai pisau analisis dan cara berpikir keagamaannya.31
Dalam studi Islam kontemporer, mereka tidak lagi menggunakan model
linearitas bidang ilmu yang ditonjolkan, tetapi studi fiqh, kalam atau tafsir yang
diintegrasikan dan diinterkoneksikan dengan disiplin keilmuan alam (biologi,
psikologi, kesehatan, kedokteran dan lainnya), social sciences, seperti sejarah,
sosiologi, antropologi serta humanities kontemporer serta metode sains pada
umumnya. Muhammad Almistiry menggunakan istilah al-tamazuj al-ma’rify
baina mukhtalafi al-takhassusat (percampuran ilmu pengetahuan antar berbagai
spesialisasi atau keahlian yang berbeda-beda); al-muqarabah al-takamuliyyah li alma’rifah (pendekatan keilmuan yang saling melengkapi antar berbagai disiplin
ilmu); juga ushul murakkabah muta’adidatu al-takhassus (fundasi ilmu yang berlapis
terdiri dari berbagai disiplin atau spesialisasi ilmu).32
30.

Bandingkan dengan Jasser Auda, Op. cit., h. 155-6; 160.

31.

Saya telah mengelaborasi hubungan antara ketiga cluster keilmuan Islam, yaitu antara Ulum al-Din, alFikr al-Islamy dan Diirasat Islamiyyah dalam tulisan “Mempertautkan Ulum al-Din, Al-Fikr al-Islamy dan
Dirasat al-Isalimyyah: Sumbangan Keilmuan Islam untuk Peradaban Global” dalam Marwan Saridjo (Ed),
Mereka Bicara Pendidikan Islam: Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.261298.

32.

Muhammad Almistiry, Jadalu al-ta’shil wa al-mu’asarah fi al-fikr al-Islamy, (Tunisia: Mansyurat karim alsyarif, 2014), h.17; 28.
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Pengembangan Metode Studi Ilmu-ilmu Keislaman
Abdullah Saeed, sebagai contoh adalah cendekiawan Muslim yang berlatar
belakang pendidikan bahasa dan sastra Arab serta studi Timur Tengah.
Kombinasi institusi pendidikan yang diikuti, yaitu pendidikan di Saudi Arabia
dan karir akademik di Melbourne Australia menjadikannya kompeten untuk
menilai dunia Barat dan Timur secara proporsional. Saeed sangat konsen
dengan dunia Islam kontemporer. Pada dirinya ada spirit bagaimana ajaranajaran Islam itu bisa juga shalih li kulli zaman wa makan (bisa berlaku di segala
tempat dan waktu) tetapi dalam konteks kehidupan komunitas Muslim sebagai
minoritas yang tinggal di negara-negara Barat. Spirit semacam inilah yang ia
sebut sebagai Islam Progressif. Subjeknya disebut Muslim progressif. Islam
progressif adalah merupakan upaya untuk mengaktifkan kembali dimensi progressifitas
Islam melalui fresh ijtihad yang dalam kurun waktu yang cukup lama telah mati suri
ditindas oleh dominasi teks. Dominasi teks ini oleh Mohammad Abid al-Jabiry
disebut sebagai dominasi corak epistemologi nalar Bayani dalam pemikiran
Islam. Epistemologi Bayani mengedepankan otoritas bahasa (sulthah al-lafdz)
atau bahasa (Arab), otoritas asal atau salaf (sulthah al-asl) dan otoritas keserbabolehan (sulthah al-tajwiz), tanpa ada upaya keras melalui penelitian yang
berkelanjutan untuk mencari hukum kausalitas keilmuan menjadi budaya
dalam hidup kesehariannya.33 Metode berpikir yang digunakan oleh Muslim
progressif inilah yang disebutnya dengan istilah progressif-ijtihadi. Sebelum
dipaparkan bagaimana kerangka dan pola pikir keagamaan Islam yang bercorak
Progressif-Ijtihadi ini, ada baiknya dilihat posisi Muslim progressif dalam trend
pemikiran Islam yang ada saat ini.
Menurut Saeed, ada enam kelompok pemikiran Muslim era sekarang, yang
corak pemikiran keagamaan atau pemikiran Kalam atau teologi berikut
epistemologinya berbeda-beda (l) The Legalist-traditionalist, yaitu pemikiran
keagamaan atau Kalam yang titik tekannya ada pada hukum-hukum yang
ditafsirkan dan dikembangkan oleh para ulama periode pra Modern; (2) The
Theological Puritans, yang fokus pemikiran keagamaannya adalah pada dimensi
etika dan doktrin Islam yang bercorak puritan; (3) The Political Islamist, yang
kecenderungan pemikirannya adalah pada aspek politik Islam dengan tujuan
akhir mendirikan negara Islam; (4) The Islamist Extremists, yang memiliki
kecenderungan menggunakan kekerasan untuk melawan setiap individu dan
kelompok yang dianggapnya sebagai lawan, baik Muslim ataupun non-Muslim;
(5) The Secular Muslims, yang beranggapan bahwa agama merupakan urusan
33.

32

Mohammad Abid al-Jabiry, Bunyah al-aql al-araby, Op.cit., h. 560-1; 564.
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pribadi (private matter); dan (6) The Progressive Ijtihadists, yaitu para pemikir
modern atas agama yang berupaya menafsir ulang ajaran agama agar dapat
menjawab kebutuhan masyarakat modern. Pada kategori yang terakhir inilah
posisi Muslim progressif berada.34
Karakteristik pemikiran keagamaan, Kalam atau teologi Muslim ProgressifIjtihadis, dijelaskan oleh Saeed dalam bukunya Islamic Thought antara lain
adalah sebagai berikut : (1) mereka mengadopsi pandangan bahwa beberapa
bidang hukum Islam tradisional memerlukan perubahan dan reformasi
substansial dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Muslim
saat ini; (2) mereka cenderung mendukung perlunya fresh ijtihad dan metodologi
baru dalam ijtihad untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer;
(3) beberapa di antara mereka juga mengkombinasikan kesarjanaan Islam
tradisional dengan pemikiran dan pendidikan Barat modern; (4) mereka secara
teguh berkeyakinan bahwa perubahan sosial, baik pada ranah intelektual, moral,
hukum, ekonomi atau teknologi, harus direfleksikan dalam hukum Islam; (5)
mereka tidak mengikutkan dirinya pada dogmatism atau mazhab hukum dan
teologi tertentu dalam pendekatan kajiannya; dan (6) mereka meletakkan
titik tekan pemikirannya pada keadilan sosial, keadilan gender, HAM, dan
relasi yang harmonis antara Muslim dan non-Muslim.35 Dalam situasi dunia
dan negara mewajibkan warga secara keseluruhan untuk menghindari dan
mencegah penyebaran wabah pandemi virus korona, di mana bantuan sains
kedokteran, farmasi, kesehatan dan keperawatan serta ilmu-ilmu sosial dan
humaniora sangat diperlukan, maka memprioritaskan corak berpikir dan
beragama progressif dengan semangat solidaritas kemanusiaan dan gotong
royong adalah sangat diperlukan dan menjadi prioritas.

34.

Abdullah Saeed, Islamic Thought: An Introduction (London and New York: Routledge, 2006). h. 14250. Untuk lebih detil, dapat juga dibaca Omit Safi (Ed.), Progressive Muslims: On Justice, Gender and
Pluralism (Oxford, Oneworld Publications, 2003). Tariq Ramadan juga menengarai ada 6 kecenderungan
pemikiran Islam abad akhir abad ke-20 dan abad ke-21, yaitu Scholastic Traditionalism, Salafi Literalism,
Salafi Reformism, Political Literalist Salafism, Liberal or Rational Reformism, dan Sufism. Lebih lanjut Tariq
Ramadan, Western Muslims and the Future of Islam (New York: Oxford University Press, 2004), h. 24-28.
Kategorisasi dan klasifikasi trend pemikiran Islam oleh Saeed dan Tariq Ramadan ini memang berbeda
dari yang biasa dikenal di tanah air tahun 80-an, ketika para ilmuwan lebih menekankan pada perbedaan
antara Traditionalism dan Modernism, yang kemudian muncul dalam nama mata kuliah seperti Aliran
Modern dalam Islam (Modern Trend in Islam).

35.

Abdullah Saeed, Islamic Thought., h. 150-1. Bandingkan dengan pandangan Ibrahim M. Abu-Rabi’ yang
mengkritik model pendidikan Islam Tradisional dan Literalist era sekarang yang masih mem-bid’ah-kan
kajian ilmu-ilmu sosial (sociology; anthropology) dan filsafat kritis (Critical Philosophy) dalam pendidikan
Islam pada level apapun. “......The discipline of the sociology of religion is looked upon as bid’ah, or
innovation, that does not convey the real essence of Islam.”. Lebih lanjut Ibrahim M. Abu-Rabi’, “A
Post- September 11 Critical Assessment of Modern Islamic History”, dalam Ian Markham and Ibrahim M.
Abu-Rabi’ (Eds.) 11 September: Religious Perspectives on the Causes and Consequences (Oxford: Oneworld
Publications, 2002), h. 36. Cetak hitam dari saya.
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Sekilas tampak jelas bahwa corak epistemologi keilmuan pemikiran Islam
kontemporer, dalam pandangan Saeed, adalah berbeda dari corak epistemologi
keilmuan dan pendidikan Islam tradisional. Bukan agamanya yang berbeda,
tetapi metode pemahaman dan penafsiran serta pendekatannya yang berbeda
dari yang pernah berlaku dalam sejarah Islam terdahulu. Penggunaan metode
kesarjanaan dan epistemologi tradisional masih tetap ada, dimana nass-nass atau
teks-teks al-Qur’an menjadi titik sentral berangkatnya, tetapi metode penafsiran
dan pendekatannya telah didialogkan, dikawinkan, diintegrasikan dan
diinterkoneksikan dengan menggunakan epistemologi baru yang melibatkan
masukan dari natural sciences, social sciences dan humanities kontemporer.
Pendapat Abdullah Saeed diatas dapat diperbandingkan dengan pendapat
Jasser Auda sebagai berikut:
“...The second impact of the proposed condition of a ‘competent worldview’ is
‘opening’ the system of Islamic law to advances in natural and social sciences. Judgements
about some status quo or ‘reality’ can no longer be claimed without proper research
that is based on sound and ‘competent’ physical or social sciences methodology. We have
seen how issues related to legal capacity, such as ‘the sign of death,’ ‘maximum
pregnancy period,’ ‘age of differentiation,’ or ‘age of puberty,’ were traditionally
judged based on ‘asking people.’ Since ‘methods of scientific investigation’ are part
of one’s worldview,’.... I would say that ‘asking people’ cannot be claimed today
without some statistical proof! This takes us to the realm of science (natural and
social), and defines a mechanism of interaction between Islamic Law and other branches
of knowledge.”36

Terjemah bebasnya sebagai berikut. “... Akibat kedua dari syarat yang diusulkan
yaitu ‘pandangan dunia yang kompeten’ adalah perlunya ‘membuka’ sistem
dan cara berpikir hukum Islam dalam hubungannya dengan capaian-capaian
dan masukan dari kemajuan ilmu-ilmu alam dan sosial. Pernyataan, pendapat,
pandangan keagamaan, keputusan hukum Islam terkait dengan hal-hal yang
selama ini dianggap sudah begitu saja adanya (status quo) atau dianggap sebagai
‘realitas’ biasa tidak lagi dapat dipertahankan seperti adanya tanpa didukung
hasil penelitian yang memadai didasarkan diatas landasan metodologi ilmuilmu fisika-kedokteran dan ilmu-ilmu sosial yang benar dan kompeten.
Dari dulu kita tahu bagaimana hal-hal yang terkait dengan bidang hukum,
seperti ‘tanda kematian’, ‘masa kehamilan’, ‘masa pubertas’, secara tradisional
diputuskan atas dasar ‘bertanya kepada masyarakat”. Oleh karena ‘metode
penelitian ilmiah’ adalah bagian dari pandangan dunia seseorang, sebutlah
36.
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Jasser Auda, Op. it., h. 203-4. Cetak miring dan cetak hitam dari saya.
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sebagai ‘urf baru ... maka saya berpendapat bahwa ‘bertanya kepada masyarakat’
tidak lagi dapat diklaim sebagai benar jika tanpa dibarengi bukti statistik!. Itu
artinya, kita sekarang mau tidak mau harus bersedia masuk ke wilayah sains
(science), baik ilmu-ilmu kealaman maupun ilmu-ilmu sosial, dan harus berani
melangkah masuk ke protokol bagaimana sesungguhnya mekanisme hubungan
antara hukum Islam dan seluruh cabang ilmu pengetahuan”.
Abdullah Saeed memang tidak menyebut penggunaaan metode dan pendekatan
tersebut secara eksplisit disitu – Jasser Auda lebih tegas menyebutkannya - tetapi
pencantuman dan penggunaaan istilah ‘pendidikan Barat modern’ adalah salah
satu indikasi pintu masuk yang dapat mengantarkan para pecinta studi Islam
dan pendidikan dan dakwah Islam kontemporer ke arah yang saya maksud.
Barat disini bukan berarti wilayah territorial apalagi agama, tetapi lebih pada
wilayah pengalaman dan pengembangan keilmuan. Juga isu-isu dan persoalanpersoalan humanitas kontemporer terlihat nyata ketika Saeed menyebut keadilan
sosial, lebih-lebih keadilan gender, HAM dan hubungan yang harmonis antara
Muslim dan non-Muslim. Persoalan humanities kontemporer yang mencuat ke
ruang publik tidak akan dapat dipahami, dikunyah dan disimpulkan dengan
baik, jika epistemologi keilmuan Islam hanya menggunakan metode dan
pendekatan ‘Ulum al-din lama. Dalam Epilogue, Bab 12 dari bukunya, Abdullah
Saeed menjelaskan pandangan dan telaah kritisnya terhadap ‘Ulum al-din dan
Ilmu-ilmu Syari’ah (lama), yang terdiri dari hadist, usul al-fiqh dan tafsir jika hanya
berhenti dan puas dengan menggunakan metode, cara kerja dan paradigma
lama.37 Kemudian, dalam hal tafsir, dia mengajukan metode alternatif untuk
dapat memahami teks-teks kitab suci sesuai dengan perkembangan dan tuntutan
tingkat pendidikan dan literasi umat manusia era sekarang ini. Tampak jelas
bahwa Abdullah Saeed meneruskan dan mengembangkan lebih lanjut metode
tafsir al-Qur’an, yang lebih bernuansa hermeneutis dari pendahulunya Fazlur
Rahman.38
Isu-isu sosial dan pendekatan sosial yang biasa dikaji dalam ilmu-ilmu sosial dan
isu-isu humanities kontemporer yang dikaji dalam filsafat kritis-transformatif
serta pendekatan saintitik dalam ilmu-ilmu kesehatan, kedokteran, pengobatan,
farmasi, keperawatan dan masih banyak yang lain melalui kajian dan riset
empiris ilmu-ilmu kealaman perlu menjadi ancangan dan acuan baru dalam
merumuskan ulang kajian ilmu-ilmu keislaman, lebih-lebih ilmu kalam dan
ilmu syari’ah, ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis dalam payung besar transformasi
37.

Abdullah Saeed. Op.cit. h. 145-149.

38.

Abdullah Saeed, ibid. h. 145-154.
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pendidikan dan dakwah Islam di dunia Islam pada umumnya dan di Indonesia
khususnya. Isu-isu humanities kontemporer, yang membentuk pola pikir baru
keagamaan tidak dapat ditawar-tawar bagi mahasiswa pada tingkat universitas
– para calon pemimpin bangsa era multikultural-multireliji-multi bencana di
masa depan - baik pada level S1, S2 dan terlebih-lebih lagi S3. Rekonstruksi
epistemologi dan pengembangan paradigma keilmuan pendidikan Islam ini
juga harus terpantul dan terpantau dalam kurikulum, silabi dan literatur yang
digunakan oleh para dosen dan mahasiswa.

Penutup
Paradigma integrasi-interkoneksi keilmuan (takamul al-‘ulum wa izdiwaj alma’arif; al-tamazuj al-ma’rify baina mukhtalafi al-takhassusat) adalah niscaya untuk
keilmuan agama dimasa sekarang, apalagi masa yang akan datang. Jika tidak,
maka implikasi dan konsekwensi akan jauh lebih rumit baik dalam tatanan
sosial, budaya, lebih-lebih politik, baik politik lokal, regional, nasional maupun
global. Linearitas ilmu agama akan mengantar peserta didik berpandangan
myopic dalam melihat realitas hidup bermasyarakat dan beragama yang semakin
hari bukannya semakin sederhana tetapi semakin kompleks, sekompleks
kehidupan itu sendiri. Bagaimana kaitannya dengan ilmu-ilmu agama? Sungguh
jauh lebih kompleks, karena dalam agama ada the idea of sacred, sakral, suci, the
idea of qat’iy (tidak boleh diubah-ubah), the idea of qat’iy yang dikaitkan atau
dilekatkan dengan pemahaman dan penafsiran subjektif manusia tentang
Tuhan (fideistic subjectivism)39. Tingkat ketersapaan dan dialog antar bidang ilmu
akan jauh lebih sulit, sudah barang tentu. Tapi dengan munculnya para pemikir
baru, pemikir yang membawa wawasan baru, upaya untuk merambah jalan
yang susah itu semakin terbuka, meskipun perlu kerja yang ekstra keras dan
berkesinambungan. Uraian diatas semoga dapat membawa harapan, membuka
jalan ke arah dialog dan diskusi yang lebih baik, bukan sekedar berbantahbantahan, berbobot dan lebih produktif untuk menghadapi tantangan
kehidupan manusia di masa yang akan datang. Wallahu a’lam bi al-sawab.

39.

36

Bandingkan Abdul-Karim Soroush, “The Evolution and Devolution of Religious Knowledge”, dalam Charles
Kurzman (Ed.), Liberal Islam: A Sourcebook ( Oxford: Oxford University Press, 1998), h.244-251. Khususnya
h.245-6.
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Abstrak
Munculnya virus korona SARS-CoV-2 pada bulan Desember 2019 kemudian
menyebabkan Covid-19, yakni penyakit yang sifatnya akut menyerang terutama
pada organ saluran napas. SARS-CoV-2 merupakan jenis ketiga dari virus
korona yang sangat patogen menginfeksi manusia setelah SARS dan MERS dan
telah menjadi pandemi di abad 21. Beberapa studi virologi, preklinik, klinik,
serta kesehatan komunitas terkait dengan Covid-19 telah mulai dipublikasikan
sejak awal pertama terjadinya wabah, yakni awal tahun 2020. Adanya kajian
riset tersebut mampu memengaruhi pengambilan keputusan dalam rangka
eradikasi Covid-19 dan kebijakan kesehatan masyarakat yang akan ditetapkan.
Pengambilan keputusan yang keliru dalam aspek klinik bisa berakibat fatal bagi
individu maupun sub kelompok terinfeksi dalam populasi di suatu wilayah.
Begitu juga kesalahan pengambilan kebijakan akan berpengaruh pada strategi
penanganan wabah. Tinjauan pustaka ini akan lebih menilai pemahaman
virologi mengenai karakteristik SARS-CoV-2, cara penularan (transmisi) virus,
patogenisitas virus, manajemen kasus klinis dan aspek epidemiologi klinik
Covid-19. Pandemi global Covid-19 berujung pada munculnya berbagai masalah
terkait penanganan wabah dan kebijakan kesehatan masyarakat di Indonesia.
Rekomendasi yang tepat dalam penanganan wabah dan perspektif masa depan
Covid-19 juga diperlukan dalam menghadapi pandemi global Covid-19.
Kata kunci: virus korona, SARS-CoV-2, pandemi Covid-19, epidemiologi
klinik, virologi, patogenisitas

40
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Pendahuluan
Pandemi adalah epidemi40 yang terjadi pada dalam skala global.41 Virus
korona baru severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-COV-2) yang
menyebabkan Corona Virus Disease 19 (Covid-19)42 telah menjadi masalah global
yang serius. Badan Kesehatan Dunia (WHO) melalui The International Health
Regulations Emergency Committee akhirnya mendeklarasikan pandemi Covid-19
sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat dan dunia internasional
menyebutnya Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) pada
30 Januari 2020.43 Covid-19 adalah contoh terbaru dari penyakit menular new
emerging44 dan disertai ancaman kompleks bagi kehidupan manusia. Covid-19
muncul ditengah ancaman kesehatan yang lain seperti resistensi antimikroba/
antibiotik serta melonjaknya angka penyakit tidak menular (non-communicable
disease) yang merupakan tantangan yang sangat sulit bagi umat manusia.
Data yang diambil dari real count Covid-19 hingga studi ini dibuat, terdapat lebih
dari tiga juta orang di seluruh dunia telah dinyatakan positif Covid-19. Jumlah
ini diikuti dengan lebih dari 226.000 kematian yang telah dikonfirmasi.45
Wabah pandemi Covid-19 berawal pada 31 Desember 2019, ketika Tiongkok
melaporkan munculnya sekelompok kasus penyakit pneumonia46 misterius
pada orang yang terkait erat dengan pasar grosir makanan laut Huanan di
Distrik Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok.47 Kemudian, pada 7 Januari
2020, otoritas kesehatan Tiongkok mengkonfirmasi bahwa kelompok ini
dikaitkan dengan infeksi virus korona baru, yang kemudian dikenal dengan
virus SARS-COV-2. Meskipun awal pertama kali kasus ini dilaporkan terkait
dengan paparan ke pasar makanan laut di Wuhan berupa penularan yang
bersifat zoonosis48, namun merujuk dari perkembangan data epidemiologis,

40.

Definisi epidemi menurut CDC Atlanta dan Green, MS (2002) adalah penyebaran suatu penyakit yang baru
muncul dan menginfeksi sejumlah besar orang dalam suatu populasi tertentu dalam waktu yang cepat.

41.

Porta, Miquel, ed. (2008). “Dictionary of Epidemiology.” Oxford University Press. p.179.

42.

Sebelumnya dinamakan “penyakit pernafasan akut 2019-nCoV”, oleh WHO diubah menjadi COVID-19
pada tanggal 11 Februari 2020.

43.

Li X, et al. “Transmission dynamics and evolutionary history of 2019-nCoV.” J Med Virol. 2020.

44.

Penyakit New emerging adalah penyakit yang baru muncul di populasi dan perluasan host (misal dari
hewan ke manusia) secara cepat yang berhubungan dengan peningkatan penyakit yang dapat terdeteksi.

45.

https://www.worldometers.info/coronavirus/ (disitasi tanggal 28 April 2020)

46.

Pneumonia merupakan infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli). Gejala penyakit ini berupa
napas cepat dan napas sesak, karena paru meradang secara mendadak.

47.

World Health Organization. Pneumonia of unknown cause — China. 2020 (https://www.who.int/csr/
don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/. opens in new tab).

48.

Penularan zoonosis merupakan penularan penyakit yang berasal dari hewan ke manusia.
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saat ini menunjukkan bahwa telah terjadi transmisi atau penularan SARSCOV-2 dari orang ke orang.49
Epidemi Covid-19 di Tiongkok telah mencapai puncaknya pada bulan Februari
2020. Akan tetapi, negara-negara lain di dunia masih mengalami penambahan
jumlah kasus Covid-19. Adanya transmisi pada komunitas yang berkelanjutan
dan signifikan ini menjadikan negara seperti Korea Selatan, Italia, dan Iran
menjadi pusat episentrum baru SARS-CoV-2 setelah Tiongkok. Di Indonesia,
temuan kasus Covid-19 pertama kali merujuk pada kasus yang disampaikan
langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, pada tanggal 2 Maret 2020, di
Jakarta. Sampai dengan studi pustaka ini dibuat, Indonesia masih mengalami
penambahan kasus yang dinamis yakni dengan angka kejadian lebih dari 9700
kasus yang telah terkonfirmasi dan jumlah meninggal sebanyak 784 orang.50
Sebagai penyakit infeksi new emerging, Covid-19 memiliki efek domino yang
pengaruhnya tidak hanya pada sistem perawatan kesehatan, tetapi juga sektor
ekonomi global dan sosio kultural yang tercermin dari perubahan perilaku sosial
masyarakat dunia. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman secara holistik dan
mendalam berbagai macam aspek terkait dengan pandemi Covid-19. Pada studi
pustaka ini, dipaparkan pemahaman terkini pandemi Covid-19 yang meliputi
karakteristik virus SARS-CoV-2 dilihat dari aspek biologis dan patologis sampai
dengan proses transmisi yang berbeda dari generasi sebelumnya yaitu severe
acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) dan middle east respiratory
syndrome coronavirus (MERS-CoV). Pada akhirnya, tinjauan studi ini diharapkan
memberikan informasi terkini dan berkontribusi terhadap rekomendasi
kebijakan yang tepat terkait pandemi global Covid-19.

Karakteristik dan Teori Asal Mula SARS-CoV-2
Pemahaman mengenai karakteristik SARS-CoV-2 terutama adalah dengan
mempelajari asal-usul virus berasal, bentuk dan struktur (morfologi) virus,
tropisme,51 dan patogenesis52 virus dengan tujuan memberikan panduan
dalam menghadapi epidemi yang menyebar dengan cepat ini. Virus korona
yang ditemukan sejak tahun 1960-an berasal dari kata Latin corona, yang berarti

42

49.

Centers for Disease Control and Prevention. 2019 Novel coronavirus, Wuhan, China: 2019-nCoV situation
summary. January 28, 2020 (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html. opens in new
tab).

50.

https://www.covid19.go.id/ disitasi 28 April 2020.

51.

Tropisme adalah sifat infeksi dari sebagian patogen yang hanya spesifik menyerang inang dan jaringan
inang tertentu.

52.

Patogenisitas adalah kemampuan mikroorganisme baik bakteri atau virus untuk menyebabkan penyakit.
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“mahkota” atau “halo”, karena penampilannya yang khas di bawah mikroskop
elektron transmisi dua dimensi. Virus korona merupakan jenis virus RNA53
yang hingga saat ini telah diidentifikasi menjadi tujuh tipe virus korona.
Beberapa studi menyebutkan, terdapat empat tipe virus korona yaitu tipe 229E,
OC43, NL63 dan HKU1 yang hanya menyerang sebesar 15–29% pada sistem
pernapasan manusia dengan angka virulensi54 yang rendah.55,56 Sedangkan tiga
tipe virus korona lainnya merupakan kelompok Betacoronaviruses yakni, SARSCoV, MERS-CoV, dan SARS-CoV-2. Ketiga virus ini memiliki patogenisitas
yang berbeda dan menyebabkan tingkat kematian yang tinggi pada populasi
manusia. Hewan kelelawar dipercaya merupakan reservoir (inang) utama dari
jenis Betacoronaviruses. Sedangkan, inang sekunder dari tipe ini adalah musang
(SARS-CoV) dan unta (MERS-CoV).57 Investigasi epidemiologis menunjukkan
kelelawar, ular dan trenggiling adalah inang intermediet dari SARS-CoV-2.58
Oleh sebab itu, ketiganya tergolong kelompok virus zoonosis. MERS-CoV
pertama kali ditemukan di Saudi Arabia pada tahun 2012 yang mengakibatkan
kematian pada seorang pria di Arab Saudi dengan pneumonia dan gagal ginjal.59
Infeksi MERS-CoV pada saat itu menyebabkan total 858 angka kematian
di 27 negara di dunia dengan persentase angka kematian sebesar 34.4%.60
Sedangkan SARS-CoV dan SARS-CoV-2 ditemukan pertama kali di Tiongkok.
Virus korona memang selalu memunculkan ancaman pandemi karena sifatnya
yang mudah menginfeksi manusia dengan penularan orang ke orang yang
sangat cepat (contagious) dan menyebabkan sindrom distres pernafasan akut
(ARDS).61 Jika ARDS ditemukan pada individu yang memiliki penyakit bawaan
(komorbid), maka kegagalan dari organ multipel akan lebih mudah terjadi
sehingga mengakibatkan kematian.
53.

Virus RNA adalah virus yang memiliki RNA (asam ribonukleat) sebagai materi genetik.

54.

Virulensi virus adalah kemampuan virus untuk menyebabkan penyakit. Ada beberapa faktor yang
memengaruhi, antara lain: kecepatan replikasi, keberadaan reseptor pada sel inang sehingga
memudahkan virus untuk penetrasi, resistensi sel inang (tergantung dengan kondisi fisiologis dan
imunologis).
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Zaki A.M. “Isolation of a novel coronavirus from a man with pneumonia in Saudi Arabia.” N. Engl. J. Med.
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Acute respiratory distress syndrome (ARDS) adalah kumpulan gejala yang sifatnya akut (cepat) dan
mengakibatkan gagal napas pada pasien. Diakibatkan oleh adanya penyakit kritis seperti pneumonia berat.
Gejala pasien dengan ARDS meliputi sesak napas, napas cepat, dan warna kulit kebiruan.
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Melihat karakteristik biologis SARS-CoV-2, sangat mustahil virus ini muncul
dan dibuat melalui manipulasi genetik virus di laboratorium biologi.62 Oleh
karena itu, dugaan teori konspirasi dengan memanfaatkan SARS-CoV-2 sebagai
agen senjata biologis tidak memiliki dasar saintifik yang kuat terkait pandemi
Covid-19. Seperti halnya jenis virus lain, SARS-CoV-2 memiliki struktur genetik
virus yang diantaranya berupa protein “spike” 63 . Protein ini mengikat sel yang
ada di manusia melalui reseptor64 yang dinamakan sebagai Angiotensin Converting
Enzyme 2 (ACE2)65. Ikatan keduanya sangat efektif dan optimal dimana domain
pengikat reseptor dari protein “spike” tersebut hanya bisa terbentuk dari hasil
seleksi alam dan bukan rekayasa/manipulasi genetika.66,67 Lebih lanjut, apabila
memang telah dilakukan manipulasi genetik pada SARS-CoV-2, maka molekul
“backbone”68 virus pada SARS-CoV-2 akan memiliki kesamaan dengan kedua
virus korona sebelumnya. Tetapi yang terdapat pada SARS-CoV-2 merupakan
backbone virus alamiah yang berbeda dengan virus korona lainnya.69 Oleh
karena itu, terdapat dua skenario yang dapat dijadikan sebagai hipotesis untuk
menjelaskan asal-usul SARS-CoV-2. Yang pertama adalah adanya proses seleksi
alam pada inang hewan sebelum transfer zoonosis dan yang kedua adalah
adanya proses seleksi alam pada manusia setelah transfer zoonosis.
Adanya identifikasi inang perantara/intermediet yang potensial dari SARSCoV-2 dan terkuaknya urutan susunan rantai genetik virus dari kasus yang
terjadi pertama kali, diharapkan akan mampu mengungkap tabir asal muasal
SARS-CoV-2 yang sebenarnya. Terlepas dari belum diketahuinya mekanisme
yang pasti dari kedua seleksi alam SARS-CoV-2, hal lain yang sangat penting
adalah diperlukan adanya informasi infeksi SARS-CoV-2 hingga mampu
menimbulkan penyakit dengan gejala-gejala klinis khas pada manusia.
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SARS-CoV-2 memiliki masa inkubasi70 yang sangat bervariasi, yakni dari dua
hingga empat belas hari pada penularan dari manusia ke manusia.71 Sementara,
WHO menyebutkan median periode inkubasi rata-rata 5-6 hari (berkisar antara
0-14 hari).72 Dalam beberapa penelitian lain disebutkan masa inkubasi rata-rata
6,4 hari.73

Epidemiologi dan Penularan Covid-19
Pengalaman menghadapi wabah MERS, pandemi influenza, dan wabah lainnya
telah menunjukkan bahwa seiring berkembangnya epidemi, dunia menghadapi
kebutuhan mendesak untuk memperluas dan memperdalam pengkajian
kesehatan komunitas yang mampu menjelaskan secara rinci mengenai
epidemiologi munculnya virus baru dan mengkarakterisasi dampak potensial
dari wabah tersebut.74 Pada dasarnya, suatu penyakit tidaklah dikatakan sebagai
pandemi semata-mata hanya karena tersebar luas atau membunuh banyak
orang, namun penyakit tersebut juga harus bersifat menular atau ditularkan.
Sebagai contoh, kanker merupakan penyakit yang menimbulkan banyak
kematian tetapi tidak masuk dalam kategori pandemi karena penyakit kanker
tidak menular.75 Dampak dari epidemi sangat tergantung pada berapa banyak
jumlah orang yang terinfeksi, bagaimana cara penularan infeksi, dan spektrum
keparahan klinis dari penyakit yang ditimbulkan.76
Selama dua dekade terakhir, Tiongkok telah menjadi daerah awal munculnya dua
wabah penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia selain SARS-CoV-2
sebagai penyebab Covid-19, yakni wabah flu burung H5N1 pada tahun 1997,
dan SARS-CoV penyebab SARS di tahun 2003. Informasi yang masih diyakini
hingga kini menyebutkan hanya Covid-19 yang memiliki hubungan erat dengan
pasar makanan laut Huanan, Hubei, yang memunculkan penularan virus antar
manusia. Berbeda dengan virus korona sebelumnya, SARS-CoV-2 memiliki
daya transmisi antar manusia yang sangat cepat dan menyebar di hampir semua
70.

Masa inkubasi adalah waktu mulai dari infeksi hingga timbulnya gejala.
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wilayah di Tiongkok dengan masif dan di luar kontrol. Ada beberapa alasan
mengenai penyebaran Covid-19 yang awalnya hanya terkonsentrasi di Tiongkok
namun kemudian menjangkiti hampir seluruh negara di dunia.
Yang pertama adalah terkait dengan perspektif ekonomi, Tiongkok saat ini
telah muncul sebagai salah satu negara terkemuka dalam produksi berbagai
komoditas, terutama dalam dekade terakhir. Mengingat volume perdagangan,
pariwisata, dan transaksi militer yang sangat besar dengan negara-negara lain,
tidak ada keraguan bahwa virus tersebut akan lebih mudah menyebar ke bagian
dunia lain. Faktor ini mendorong adanya mobilitas manusia yang terjadi dari
dan ke Tiongkok sangat cepat dan dengan populasi manusia yang beragam.77
Yang kedua adalah perspektif patogenisitas dari SARS-CoV-2 yang memiliki
kemampuan daya tular yang sangat mudah dan berbeda dengan jenis virus
lainnya. Investigasi mengenai pemahaman tentang rute yang tepat dari transmisi
dan patogenesis SARS-CoV-2 serta dinamika pandemi memang telah menjadi
fokus utama dan sedang diselidiki secara intensif. Studi menyebutkan bahwa
SARS-CoV-2 dapat ditularkan hanya melalui percikan cairan dengan ukuran
yang sangat kecil (droplet) dari orang yang telah terinfeksi.78 Penyebaran droplet
dapat terjadi ketika orang yang terinfeksi bersin atau batuk, dimana virus yang
ada pada droplet akan mampu terdorong dengan jarak kurang lebih 1.8 meter
(6 Feet).79 Bahkan, studi terbaru yang dilakukan di bangsal rawat inap dan
ICU RS di kota Wuhan melaporkan jika virus mampu ditransmisikan dalam
jarak 4 meter.80 Virus yang berpindah melalui droplet akan bertahan melalui
udara dan terdeposit pada selaput lendir mulut, hidung, atau mata orang yang
berada di dekatnya.81 Cara lain penyebaran virus adalah dengan berjabat tangan
dengan orang yang terinfeksi, menyentuh benda/permukaan yang terinfeksi,
sering menyentuh hidung atau mulut atau bersentuhan dengan kotoran

46

77.

Phelan AL, Katz R, Gostin LO. “The Novel Coronavirus Originating in Wuhan, China: Challenges for Global
Health Governance.” Jama. 2020.

78.

Jin Y.-H, Cai L., Cheng Z.-S., et al. “A rapid advice guideline for the diagnosis and treatment of 2019 novel
coronavirus (2019-nCoV) infected pneumonia (standard version).” Mil Med Res. 2020; 7: 4.

79.

Centers for Disease Control and Prevention. Social Distancing, Quarantine, and Isolation. https://www.cdc.
gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html. April 4, 2020.

80.

Guo Z-D, Wang Z-Y, Zhang S-F, et al. Aerosol and surface distribution of severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 in hospital wards, Wuhan, China, 2020 [published online April 10, 2020]. Emerg Infect Dis.
2020:26(7).

81.

Ong SW, Tan YK, Chia PY, Lee TH, Ng OT, Wong MS, et al. “Air, surface environmental, and personal
protective equipment contamination by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)
from a symptomatic patient.” JAMA. 2020 Mar 4.

MAARIF Vol. 15, No. 1 — Juni 2020

Yordan Khaedir

dari pasien.82,83 Penularan virus juga bisa terjadi melalui hidden transmission
(transmisi tersembunyi), di mana individu yang terinfeksi namun tanpa gejala
tanpa sadar menularkan virus pada orang lain.84 Individu ini sering disebut
dengan istilah medis sebagai OTG (orang tanpa gejala).
Alasan yang ketiga adalah adanya kelemahan surveilans85 epidemiologi
yang terjadi di saat pertama kali kejadian Covid-19. Pengalaman Tiongkok
dengan wabah flu burung dan SARS, seharusnya dapat dijadikan pedoman
dalam pencegahan menjalarnya Covid-19 hingga saat ini. Secara garis besar,
surveilans meliputi langkah-langkah antisipasi terhadap wabah, deteksi dini,
dan respons cepat terutama pada kejadian luar biasa (KLB).86 Data yang
dicatat dan ditelusuri dengan baik, akan bermanfaat besar untuk memutus
tali penularan dan penyebaran Covid-19. Di sejumlah besar negara, fokus awal
sistem surveilans Covid-19 adalah pemeriksaan semua kasus suspek (diduga)
Covid-19 dengan acuan gejala penyakit (kebanyakan ada demam tinggi) dan
disertai dengan riwayat perjalanan ke Tiongkok dua minggu sebelumnya. Pola
skrining ini ternyata tidak tepat, karena hanya berlaku pada penerbangan yang
langsung dari dan ke Tiongkok sehingga mereka yang memiliki penerbangan
transit misalnya akan luput dari proses skrining. Selain itu adanya orang
tanpa gejala demam namun memiliki potensi menularkan tidak akan masuk
dalam kriteria pendataan, sehingga penularan akan lebih mudah terjadi tanpa
pengawasan.87 Jika kita melihat di beberapa negara seperti Korea Selatan dan
Jepang, keduanya membuat regulasi sejak awal terkait penularan Covid-19.
Kedua negara menerapkan karantina dan contact tracing sejak dini, yang
bertujuan memantau potensi penularan dari orang terinfeksi.88 Di Indonesia
sendiri belum ada informasi yang akurat terkait pertama kali dilakukannya
pelaksanaan surveilans dini atau langkah kesiapsiagaan dalam membendung
82.
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diseases. 2020 Feb.
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penularan Covid-19 di masa awal wabah terjadi. Menurut Amy Searight, salah
seorang penasehat senior CSIS menyebutkan jika Indonesia memang cenderung
lamban dalam melakukan langkah komprehensif penanganan COVID-19.89
Sebagai gambaran dari data epidemiologi yang telah dipublikasikan di Tiongkok,
pada umumnya sebagian besar kasus yang dikonfirmasi adalah berusia 30-79
tahun (86,6%) dengan mayoritas yang meninggal adalah pasien berusia ≥60
tahun. Pasien dengan kelompok usia ≥80 ditandai dengan tingkat kematian
tertinggi (20,3%) di antara semua kelompok umur. Sedangkan tingkat kematian
anak usia 0-9 tahun dilaporkan berjumlah relatif kecil. Dari jenis kelamin,
sementara ini lebih banyak pria yang terinfeksi Covid-19. Selain itu, laporan
sampai dengan saat ini di beberapa negara di dunia, menunjukkan tidak ada
kematian terjadi pada kasus ringan dan tingkat kematian mencapai 49% pada
pasien yang diklasifikasikan sebagai kasus kritis.90 Hingga penyusunan studi
ini, penulis belum menemukan data epidemiologis terpublikasi peer review
yang dikelompokkan berdasarkan usia dan penyebab kematian Covid-19 yang
ada di Indonesia. Menurut data yang disampaikan oleh Johns Hopkins Center
for Health Security, tidak diketahui secara jelas penyebab fluktuasi penambahan
per hari angka kejadian kasus Covid-19 di Indonesia.91 Pemerintah Indonesia
hanya menyampaikan jumlah data penambahan orang yang terinfeksi, jumlah
pasien sembuh, dan jumlah pasien meninggal secara umum. Hal ini tentu saja
akan menyulitkan Indonesia sendiri dalam menyusun strategi surveilans guna
pemutusan rantai penularan dan juga penanganan wabah Covid-19. Oleh
karena itu, wacana yang mendorong transparansi data dan pembukaan data
Covid-19 seluas-luasnya di Indonesia semakin kuat di masyarakat.92

Manajemen Klinis Covid-19
Penegakan diagnosis Covid-19 dengan disertai gejala awal penyakit biasanya
tidak spesifik dan manifestasi klinis yang rumit. Sejumlah besar pasien
datang ke klinik dan pusat kesehatan dengan gejala pilek biasa ringan seperti
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batuk kering, sakit tenggorokan, demam ringan atau nyeri di badan.93 Pasien
biasanya pergi ke unit gawat darurat jika gejala manifestasi klinis memburuk
setelah beberapa hari. Menurut studi klinis yang dilakukan, gejala Covid-19
yang umum dirasakan oleh pasien terinfeksi adalah demam (83-98%), batuk
(59-82%), sesak napas (19-55%), dan sakit otot (11-44%). Gejala-gejala klinis
tersebut mirip dengan infeksi pada SARS dan MERS sehingga hal ini juga
mempersulit petugas kesehatan melakukan diagnosis tepat dan cepat pada
pasien Covid-19. Akan tetapi, pada beberapa kasus yang dilaporkan gejalanya
asimptomatik, yaitu tidak ada keluhan khas yang dirasakan oleh pasien, namun
ditemukan hasil positif dari pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah
rutin dan foto rontgen dada yang dilakukan. Hal ini yang kemudian mendasari
pengelompokan pasien menurut Dokumen Kemenkes mengenai Pedoman
Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 (27 Maret 2020), yakni Pasien Dalam
Pengawasan (PDP), 94 Orang Dalam Pemantauan (ODP), 95 dan juga Orang
tanpa Gejala (OTG).96 Kriteria pengelompokan tergantung dari pemeriksaan
yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Karena spektrum yang luas dari gejala
klinis Covid-19, penelitian tentang biomarker untuk diagnosis tepat dan kriteria
klinis yang dapat digunakan untuk memprediksi prognosis saat ini menjadi
prioritas utama untuk memungkinkan membedakan kasus yang memerlukan
intervensi lebih lanjut pada fase awal penyakit.
Penampakan gejala fisik juga harus didukung oleh pemeriksaan penunjang
lainnya seperti radiologi pada pasien Covid-19, yang memperlihatkan
gambaran khas pneumonia.97 Selain itu, pemeriksaan laboratorium berupa
sampel darah juga dilakukan dalam rangka penegakan diagnosis yang tepat.
93.
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OTG adalah seseorang yang tidak bergejala tetapi memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19
atau pernah melakukan kontak erat dengan orang kasus konfirmasi (positif) COVID-19.

97.

Foto radiologi berupa rontgen paru dan CT scan paru digambarkan dengan adanya GGO (ground-glass
opacities).
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Identifikasi virus SARS-CoV-2 pada pasien terinfeksi saat ini masih menjadi
pemeriksaan standar dalam menentukan pasien positif yang terinfeksi atau
negatif yang tidak terinfeksi Covid-19. Pemeriksaan yang dilakukan untuk
identifikasi virus membutuhkan fasilitas yang memadai dan SDM atau analis
laboratorium yang memiliki keterampilan khusus pada pengolahan sampel
infeksius dan pemeriksaan diagnosis molekuler.98 Adanya pemeriksaan cepat
(rapid test) memang sangat dibutuhkan sehingga orang yang terinfeksi akan
cepat mendapatkan terapi yang kemudian akan menghindari kemungkinan
pasien mengalami derajat penyakit yang lebih parah dan kritis. Disamping itu,
pemeriksaan rapid test juga bermanfaat dalam proses mitigasi dan penelusuran
terhadap orang-orang yang sudah terinfeksi Covid-19. Saat melakukan proses
pengambilan sampai dengan pengolahan sampel sebelum masuk mesin deteksi,
petugas pemeriksa harus menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap
sehingga meminimalisasi terjadinya penularan.

Tatalaksana Umum Terapi Covid-19
Saat ini tidak ada pengobatan khusus maupun pengobatan kuratif99 untuk
pneumonia Covid-19. Manajemen klinis menekankan pentingnya perawatan
suportif, pencegahan komplikasi dan penularan nosokomial.100 Perawatan
suportif diberikan kepada pasien Covid-19 berupa terapi oksigen, pengobatan
antibiotik, dan pengobatan antijamur, sampai dengan extra-corporeal membrane
oxygenation (ECMO).101 Ketika pasien mengalami gangguan pernapasan, oksigen
harus segera diberikan. Konsep ini sangat penting dalam pengobatan infeksi
pernapasan akut yang parah, karena dapat mempersingkat durasi ventilasi.102
Efektivitas obat-obatan seperti Chloroquine, vitamin C, antibiotik, terapi
kombinasi obat-obatan antiviral seperti Lopinavir / Ritonavir dan Remedesevir
masih dalam proses uji klinis yang masih membutuhkan pembuktian lebih

98.

Pemeriksaan molecular yang digunakan saat ini untuk COVID-19 berupa pemeriksaan RT PCR untuk
mengidentifikasi virus dan serologi menggunakan deteksi antibodi. Keduanya memiliki angka spesifisitas
dan sensitivitas yang berbeda. Penegakkan diagnosis yang dilaporkan sebagai kejadian aktif infeksi saat ini
hanya yang menggunakan RT-PCR. Sampel yang diambil berasal dari swab terutama orofaring/nasofaring/
sputum (dahak) pasien.

99.

Pengobatan yang bertujuan untuk penyembuhan penyakit. Terkait COVID-19 adalah pengobatan antiviral
spesifik untuk SARS-CoV-2.

100. Infeksi nosokomial adalah suatu infeksi yang berkembang di lingkungan rumah sakit.
101. Oksigenasi Membran Extracorporeal (ECMO) merupakan alat medis yang bertindak sebagai pengganti
fungsi jantung dan paru-paru.
102. Pergerakan keluar masuk udara pernapasan.
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lanjut.103,104,105 Meskipun uji klinis penting dalam rangka meningkatkan
pengetahuan prognosis dan intervensi transmisi penyakit, para peneliti dan
tenaga kesehatan yang bertugas pada pusat-pusat pelayanan kesehatan juga harus
memberi perhatian khusus pada pengurangan penyakit di antara subkelompok
pasien dan pasien dengan derajat keparahan penyakit yang berbeda.
Munculnya kasus-kasus dari orang yang telah dinyatakan sembuh namun
ketika dites menjadi positif untuk kedua kalinya dalam selang waktu yang
relatif singkat menyisakan pertanyaan dan tantangan tersendiri bagi dunia
medis. Bisakah pasien yang sudah sembuh ini masih berpotensi menularkan
virus SARS-CoV-2 kepada orang lain? Berbagai alasan itulah yang meyakinkan
kita untuk mengembangkan kriteria yang lebih rinci untuk pencegahan dan
pengendalian virus serta kriteria yang lebih ketat untuk pemulangan pasien
setelah perawatan.
Semenjak kemunculannya, Covid-19 telah menjadi perhatian global yang serius,
terdapat kebutuhan pengembangan vaksin spesifik yang cepat. Dunia sangat
berharap ditemukannya vaksin yang mampu bekerja spesifik pada infeksi SARSCoV-2. Walaupun telah ada beberapa kandidat vaksin yang dikembangkan
dalam menghadapi pandemi Covid-19, namun seperti halnya obat-obatan
antivirus, vaksin masih dalam tahap pengujian preklinis untuk diuji keamanan
dan efektivitasnya pada infeksi SARS-CoV-2.

Permasalahan Pandemi Covid-19 di Indonesia
Pandemi Covid-19 memperjelas ketidaksiapan dunia, termasuk Indonesia
dalam menghadapi wabah penyakit new emerging. Menumpuknya masalah di
tingkat lokal dan regional mencerminkan kemampuan penyelesaian masalah
yang tidak memadai. Permasalahan pertama adalah case fatality rate106 (CFR)
Covid-19 di Indonesia sebesar 8%. Hal ini yang menjadi sorotan karena
termasuk tinggi di dunia, bahkan tertinggi di antara negara-negara ASEAN.107
103. Vetter P, Eckerle I, Kaiser L. “Covid-19: a puzzle with many missing pieces.” BMJ (Clinical research ed) 2020
;368:m627.
104. Wang M, Cao R, Zhang L, et al. “Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel
coronavirus (2019-nCoV) in vitro.” Cell Res 2020.
105. Kalil AC. Treating COVID-19 — off-label drug use, compassionate use, and randomized clinical trials during
pandemics. JAMA 2020 March 24 (Epub ahead of print).
106. Definisi Case Fatality Rate (CFR) menurut kamus epidemiologi adalah angka kematian yang disebabkan
oleh penyakit tertentu pada periode waktu tertentu dibagi jumlah kasus yang terkonfirmasi positif dari
penyakit tersebut (jumlah meninggal dibagi angka positif x 100%).
107. https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/14/covid-19-indonesia-records-60-deaths-in-single-day.
html
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Hal ini memerlukan investigasi lebih lanjut terkait dengan jumlah angka
kematian di Indonesia. Terlepas dari tingginya CFR, metode penghitungan
persentase bisa jadi tidak aktual karena kasus terkonfirmasi positif Covid-19
yang terjaring masih sangat sedikit jumlahnya. Adanya keterbatasan fasilitas
pemeriksaan seperti keterbatasan kit untuk uji diagnostik Covid-19 menjadi
kendala dalam mendiagnosis pasien positif Covid-19.
Ada sedikitnya tiga faktor lain penyebab tingginya persentase fatalitas
COVID-19 di Indonesia. Pertama adalah faktor virulensi dari SARS-CoV-2.
Apakah kemampuan virus menginfeksi sel inang dalam hal ini tubuh manusia
di Indonesia lebih besar dibandingkan dengan virus yang menyebar di
negara lain? Diperlukan riset lebih lanjut untuk menjawab berbagai macam
kemungkinan tersebut. Kedua adalah faktor kekebalan tubuh manusia. Orang
berusia lanjut dan yang memiliki komorbid (riwayat penyakit bawaan) seperti
penyakit darah tinggi, penyakit jantung, dan penyakit gula (diabetes melitus)
memiliki kecenderungan untuk lebih rentan terinfeksi dan mengalami fase
kritis infeksi Covid-19. Yang ketiga adalah ketersediaan fasilitas kesehatan yang
cukup termasuk didalamnya ketersediaan obat-obatan standar dan alat-alat
kesehatan standar sampai dengan tingkat lanjut yang berguna bagi perawatan
pasien Covid-19, serta jumlah tenaga kesehatan yang mencukupi. Ketersediaan
tenaga kesehatan tidak hanya terkait banyaknya jumlah dokter, perawat dan
tenaga medis lainnya, melainkan juga ketersedian alat pelindung diri (APD)
yang dibutuhkan mereka dalam merawat pasien Covid-19.
Permasalahan lain adalah kurang adanya komunikasi yang efektif dan tidak
adanya koordinasi yang jelas di level pembuat kebijakan dalam hal penanganan
wabah. Pemerintah secara umum melakukan kekeliruan dalam skala prioritas,
yakni terkait dalam rangka melindungi kestabilan ekonomi dalam waktu
dekat dan kekhawatiran akan adanya kerusuhan sipil jika kondisi ekonomi
memburuk. Ini menyebabkan prioritas dalam penanganan pandemi COVID-19
terkesan tidak totalitas. Masih rendahnya angka cakupan tes diagnosis warga
negara Indonesia, menyebabkan data surveilans Covid-19 seperti berapa persen
kemungkinan terjadinya transmisi lokal di wilayah Indonesia menjadi tidak
jelas.
Keengganan Pemerintah untuk melakukan draconian lockdown108 seperti yang
dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok dan negara lain di dunia, memberikan
kesempatan lebih besar untuk terjadinya interaksi antar manusia. Mungkin
108. Draconian lockdown adalah karantina dengan aturan pembatasan yang sangat ketat dan diikuti dengan
sanksi hukum yang berat jika dilanggar.
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saja aturan lockdown (penutupan total) bukanlah yang terbaik jika dilihat
dari faktor sosiokultural masyarakat Indonesia. Meskipun Tiongkok telah
melakukan kebijakan yang ekstrem dan luar biasa yang mungkin mampu
memperlambat atau menghentikan pandemi, masih tersisa pertanyaan seperti
berapa lama kebijakan tersebut harus diberlakukan dan berapa besar biayanya
bagi masyarakat?109 Persoalan ini kemudian akan menjadi permasalahan lain
bagi Indonesia dan memerlukan solusi tersendiri. Adanya aturan karantina
nasional yang ditetapkan Pemerintah melalui PP No. 21 Tahun 2020 sebagai
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ternyata masih tidak cukup mengikat
warga negara dalam pelaksanaannya. Kegiatan masyarakat untuk melakukan
interaksi sosial dan fisik masih kerap terjadi sehingga hal ini meningkatkan
kekhawatiran akan kapan terjadinya puncak infeksi Covid-19 di Indonesia.

Rekomendasi dan Perspektif Masa Depan Pandemi Covid-19
Pandemi Covid-19 diikuti dengan kekhawatiran peningkatan jumlah episentrum
baru yang terutama terjadi di negara-negara berkembang pada masa mendatang
termasuk Indonesia. Indonesia masih menjadi salah satu negara terdampak
yang memerlukan strategi penanganan wabah yang hingga saat ini diprediksi
masih belum mencapai puncaknya. Beberapa rekomendasi global yang dapat
diterapkan ialah pertama terkait dengan upaya memutus rantai penularan dari
orang ke orang. Kebijakan klasik dalam penanganan wabah ini masih relevan
mengingat limitasi pengetahuan dunia terkait penyebab pandemi. Strategi ini
bisa jadi kuno karena tidak mengandalkan teknologi modern. Strategi yang
mengedepankan precautionary principle110 ini meliputi disiplin melakukan isolasi
mandiri, pemberlakuan karantina wilayah dengan aturan yang ketat, penerapan
jarak secara sosial (social distancing) dan jarak secara fisik (physical distancing) untuk
mengurangi interaksi antara orang-orang dalam skala besar.111 Ini merupakan
titik kritis dalam mencegah meluasnya wabah. Pemutusan rantai penularan
juga dilakukan melalui sikap dan perilaku hidup sehat individu yang sederhana
seperti mencuci tangan dengan teratur dengan cara yang benar dan penggunaan
masker sebagai penghalang masuknya virus kedalam tubuh. Strategi ini tidak
memiliki prioritas untuk eradikasi SARS-CoV-2, namun lebih bertujuan untuk
109. Chinazzi M, Davis JT, Ajelli M, et al. The effect of travel restrictions on the spread of the 2019 novel
coronavirus (COVID-19) outbreak. Science. 2020.
110. Strategi dalam menghindari bahaya-bahaya potensial ketika masih belum adanya informasi dan
pengetahuan yang cukup terkait penyebabnya.
111. A. Wilder-Smith, D.O. Freedman. “Isolation, quarantine, social distancing and community containment:
pivotal role for old-style public health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak.” J Travel
Med (2020).
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memperlambat penularan dan menurunkan kurva angka kasus yang positif
terinfeksi. Adanya strategi berbasis bukti (evidence-based strategies) sangat penting
dalam meyakinkan warga negara untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.
Strategi yang memiliki dasar sains, asas kesukarelaan, dan tanggung jawab sipil
bisa saja memicu reaksi penolakan dan kontraproduktif lainnya, akan tetapi
hanya dengan kebijakan yang efektif akan meningkatkan kepercayaan publik
pada keseriusan pemerintah menangani pandemi.
Rekomendasi kedua adalah terkait dengan respons cepat dalam mendeteksi
Covid-19. Mengambil contoh negara lain seperti Taiwan dan Singapura,
dengan pelaksanaan deteksi dini Covid-19 yang bertujuan sebagai salah satu
strategi mitigasi penularan Covid-19 mereka berhasil menekan jumlah kasus
dan angka kematian akibat Covid-19 menjadi minimal. Aktivitas cepat tanggap
penanganan wabah juga dapat berupa diseminasi informasi secara menyeluruh
mengenai aspek klinis dan non klinis pasien Covid-19. Dan yang terakhir tidak
kalah penting adalah mobilisasi petugas kesehatan yang cepat.
Rekomendasi ketiga terkait dengan tatalaksana dan pengobatan Covid-19.
Dunia saat ini sedang berlomba untuk mengembangkan obat-obatan antiviral
sebagai terapi Covid-19. Sampai dengan studi pustaka ini dibuat, belum ada
pembuktian terapi yang spesifik Covid-19 yang secara nyata efektif menurunkan
angka kematian. Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi kasus
Covid-19 yang tinggi, harus siap dengan ketersediaan obat-obatan standar
apabila belum siap dengan riset mandiri penemuan obat-obatan baru. Disisi lain
terapi pengobatan suportif seperti plasmaferesis112, dan pengobatan tradisional
juga bisa dikembangkan dan diharapkan sebagai salah satu upaya menangani
pasien Covid-19.113
Rekomendasi keempat adalah usaha dalam rangka pengembangan vaksin
Covid-19. Pemerintah sudah seharusnya mendukung dan menginisiasi
ilmuwan dalam negeri untuk turut serta dan berpartisipasi aktif pada riset
nasional maupun internasional terkait penemuan vaksin Covid-19 sejak dini.
Kolaborasi riset internasional juga diperlukan sehingga akan terjadi transfer
ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang bermanfaat antar negara di dunia.
Pertukaran informasi berupa materi genetik vaksin misalnya, masih diperlukan
dengan tetap memperhatikan perjanjian kerjasama yang seimbang dan tidak
merugikan salah satu pihak.
112. Pengobatan dengan menggunakan plasma darah dari pasien yang sudah sembuh total dari Covid-19.
113. Duan, K, et al. “Effectiveness of convalescent plasma therapy in severe Covid-19 patients.” PNAS. 2020.
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Situasi pandemi Covid-19 juga memberikan kesempatan pada pemerintah
untuk mengevaluasi kapabilitas dan kapasitasnya untuk mengatur berbagai
sumber daya yang potensial baik fisik dan non fisik yang dimiliki, kemampuan
untuk menganalisis data secara tepat waktu. Adanya kerja sama dengan media,
jurnalis dan komunitas lokal berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan kontrol
pada intervensi yang telah dibuat.

Penutup
Pandemi Covid-19 merupakan ujian terbesar bagi komunitas medis
internasional yang mengungkapkan kelemahan manajemen penanganan
penyakit infeksi new emerging dan sekaligus mengingatkan kita bahwa penyakit
infeksi menular adalah penyakit yang tidak boleh diremehkan atau ditangani
dengan menggunakan sumber daya yang tidak mencukupi. Masih banyak
pertanyaan tersisa dari pandemi Covid-19 seperti seberapa mudah virus
ditularkan di antara individu, serta bagaimana hal itu memengaruhi orang, baik
secara individu maupun subkelompok populasi yang rentan, seperti orang tua
atau mereka yang memiliki kondisi kesehatan kronis? Kemudian berasal dari
mana sumber utama virus? Dan bagaimana virus itu bisa menyebar ke seluruh
dunia dalam waktu yang singkat? Pengetahuan kita tentang Covid-19 masih
sangat sedikit, kecuali bahwa ini merupakan virus yang bersifat sangat patogen
menginfeksi manusia dan kemungkinan merupakan agen zoonosis. Pandemi
Covid-19 menjadikan dunia saat ini berada dalam keadaan ketidakpastian
(uncertainty). Setelah pandemi terjadi, sangatlah penting bagi negara-negara di
dunia untuk mengambil langkah yang tepat dan komprehensif dalam rangka
menghentikan penularan dan menyelamatkan nyawa manusia. Pengembangan
vaksin Covid-19 juga merupakan langkah penting dalam pencegahan, tetapi
mungkin saja vaksin akan tidak efektif untuk jenis virus korona baru yang bisa
muncul di masa depan dan kita harus bersiap diri untuk epidemi berikutnya.
Belajar dari pandemi flu Spanyol di tahun 1918, umat manusia harus selalu
bersiap diri dengan segala kemungkinan pandemi-pandemi baru di masa depan.
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Abstrak
Tulisan ini memaparkan tentang discourse kelompok beragama yang ignore
terhadap Covid-19. Ada anggapan dari mainstream umat beragama bahwa
kelompok ini tidak menggunakan akalnya tetapi menggunakan egonya
sehingga mempunyai implikasi sosial yakni menularkan virus SARS-CoV-2 ke
orang-orang di dekatnya. Singkatnya kelompok ini konservatif dan ‘anti-sains’.
Tulisan ini memberi perspektif yang berbeda bahwa kaum beragama yang
ignore terhadap Covid-19 menggunakan agama demi melindungi dirinya atau
demi kepentingan survival-nya di level eksistensial dari represi discourse modernkapitalisme. Problemnya, discourse kelompok ignorance ini justru melegitimasi
(membenarkan) discourse politik sekuler Barat yang telah mengandangkan
agama ke ‘agama’ dalam definisi yang dikonstruksikannya. Padahal, dalam
Islam, Ilmuwan Muslim terdahulu menjalankan hidup asketismenya justru
melalui jalur sains demi mencari kebenaran Allah yang mewujud pada alam
semesta (ayat kauniyah). Di sini ada sinergi dan keselerasan antara sains dan
spiritualisme, yang ukhrawi dan yang duniawi (secular), transcendental dan
immanent. Oleh sebab itu, hal yang penting adalah proses penghayatan
keberagamaan selalu harus diawali dengan disiplin ketat dalam mempelajari
agama secara bertahan, tidak serampangan dan melompat-lompat atau terus
belajar kepada para ahlinya, bukan dengan ‘demokratisasi’ agama.
Kata kunci : Covid-19, agama, sains, kedokteran, ilmuwan Muslim
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Pendahuluan
Bagaimana relevansi agama dan sains dalam menghadapi pandemi Covid-19?
Mengapa agama dewasa ini –dalam hal ini umat beragama masih ada (walaupun
bukan mayoritas) yang bersikap seolah-olah ignorance (Jahiliya) terhadap pandemi
Covid-19 dan ada pula umat beragama yang memiliki logika dan terminologinya
sendiri? Apakah pemahaman konservatisme menghasilkan pemisahan antara
agama dan ilmu pengetahuan (sains)? Pertanyaan ini tentunya tidak mengupas
penjelasan teknis biologi tentang apa itu virus dan seluk beluknya serta
bagaimana ilmu kesehatan masyarakat menyikapi virus tersebut.
Artikel ini berusaha melihat konstruksi cara berpikir keberagamaan, khususnya
Islam di masa pandemik Covid-19. Tentunya banyak logika dan terminologi
agama tertentu dalam menghadapi tantangan pandemik Covid-19 yang
seringkali tidak relevan dengan logika dan terminologi sains. Misalnya dalam
logika dan terminologi sains, “Covid-19” adalah wabah/penyakit menular
(infectious disease) yang bersumber dari virus bernama SARS-CoV-2114 sedangkan
dalam logika dan terminologi (beberapa tafsir Muslim) agama Islam, Covid-19
dibahasakan sebagai “tentara Allah SWT/virus korona tentara Allah”. Tentara
Allah dimaksudkan menyerang Cina yang telah melukai umat Islam Uighur115;
ada pula logika dan terminologi agama Islam lainnya, “ujian dan peringatan
Allah”. Hal ini dimaksudkan agar manusia sadar untuk tidak angkuh.116
Sekelumit fakta yang berbeda-beda ini membuat muncul pemahaman bahwa
agama dan sains masing-masing berdiri sendiri secara esensial. Dalam Islam,
fakta ini problematis.
Penelitian ini berusaha membongkar konstruksi logika dan terminologi
agama dan sains esensialis semacam itu. Sikap tidak peduli terhadap sains
dan sebaliknya adalah sikap kontra produktif (counter-productive). Walaupun
keduanya mempunyai ekspresi bahasa yang berbeda, tetapi keduanya tidak
perlu dipisahkan atau bahkan dipertentangkan lalu berdiri sendiri-sendiri.
114. Wen-Hua Kong, Yao Li, Ming-Wei Peng, De-Guang Kong, Xiao-Bing Yang, Leyi Wang, dan Man-Qing
Liu, “SARS-CoV-2 detection in patients with influenza-like illness”, Nat Microbiol (2020), https://doi.
org/10.1038/s41564-020-0713-1, diakses 13 April 2020.
115. Muhammad Ilham Nafi’an, “Ustaz Somad Beri Penjelasan soal Anggapan ‘Virus Corona Tentara Allah”,
https://news.detik.com/berita/d-4920843/ustaz-somad-beri-penjelasan-soal-anggapan-virus-coronatentara-allah diakses 13 April 2020; “MUI Bela Ustaz Abdul Somad soal Corona Tentara Allah”, https://
www.tagar.id/mui-bela-ustaz-abdul-somad-soal-corona-tentara-allah, diakses 13 April 2020; Jacobus E.
Lato, “Coronavirus: God’s Army and Pork Consumption in Indonesia”, https://www.gatestoneinstitute.
org/15822/coronavirus-indonesia, diakses 13 April 2020; Kate Walton, “Wuhan Virus Boosts Indonesian
Anti-Chinese Conspiracies”, https://foreignpolicy.com/2020/01/31/wuhan-coronavirus-boosts-indonesiananti-chinese-conspiracies/.
116. M. Alvin Nur Choironi, “Quraish Shihab: Saya Tidak Setuju Pendapat Corona Tentara Allah”, https://islami.
co/quraish-shihab-tidak-setuju-pendapat-corona-tentara-allah/, diakses 13 April 2020.
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Dari logika dan terminologi yang berbeda antara sains dan agama, keduanya
memiliki irisan dan shared values dalam prinsip-prinsip universal, dan substansi
yang sama, yakni keberlangsungan hidup umat manusia bersama alam semesta
(planetary). Agar tidak terjebak pada discourse mempertentangkan agama dan
sains, kita perlu memiliki pemahaman yang proporsional dan komprehensif
atas keduanya yang dimiliki oleh para ilmuwan Islam terdahulu.
Dalam hal ini, penelitian tidak mempromosikan humanisme (Eropa) esensial,
tetapi keharmonisan alam. Hal ini amat sangat signifikan sebab seringkali logika
dan terminologi humanisme (modern) justru menjauhkan makna terdalam
keberagamaan demi mengejar totalisme sains dan rasionalisme-abstraksi.
Penelitian ini juga tidak mempromosikan skriptualisme esensial sebab hal ini
menyebabkan pemaksakan realitas baru (konteks) terhadap realitas lama (teks).
Terkait hal ini, artikel ini akan fokus pada Islam sesuai dengan keterbatasan
penulis. Selain itu, saya tidak akan masuk ke wilayah interpretasi teologi
yang sudah tidak ada pintu dialektika. Berbagai macam interpretasi al Quran
dikomprehensifkan dalam gambarkan besar argumen intelektual Islam yang
terkait dengan pembahasan, bukan tafsir pribadi saya dalam melakukan
interpretasi semena-mena. Hal ini sekaligus memberi pemahaman kepada
pembaca bahwa studi ini berada dalam konteks multidisipliner dengan
konsentrasi filsafat, ilmu sosial, politik, sejarah dan humaniora.
Untuk mempermudah penjabaran artikel ini, pertama saya akan memberikan
konteks Covid-19 terlebih dahulu agar problem keberagamaan di masa Covid-19
ini pada akhirnya menjadi refleksi sejarah di masa depan. Di sini saya juga akan
menempatkan perilaku keberagamaan di beberapa negara dalam menghadapi
masalah Covid-19. Kedua, memaparkan keterkaitan antara discourse keberagamaan
tersebut dengan discourse sekularisme, khususnya pemisahan antara agama dan
sains. Bagaimana sejarah sekularisme ‘mengandangkan’ agama di dalam ‘agama’
itu sendiri dan sains diperuntukkan sains sendiri –dalam pengertian modernissekuler. Hal inilah yang mereduksi pemahaman agama, khususnya Islam di
masa Covid-19 sebagai entitas di luar ilmu pengetahuan, khususnya entitas
Covid-19 (agama reduksionis). Ketiga, Sains dalam Islam. Sains sendiri adalah
bagian dari Islam, from within. Islam sendiri menginspirasi sains. Islam adalah
kompas sains. Tanpa Islam, sains menjadi tunggang langgang sedangkan tanpa
sains, ‘Islam’ mengalami kejumudan (conservative) dan menciptakan masyarakat
ignorance (Jahiliya). Keempat, pada akhir artikel ini, saya menekankan kembali
kontribusi agama dalam menentukan sains dan sebaliknya.
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Konteks Keberagamaan di Masa Covid-19
Awalnya, Covid-19 (Coronavirus disease - 2019) adalah salah satu penyakit
dari satu jenis virus Corona yang bernama SARS-CoV-2 yang muncul di
pasar makanan laut Hunan, Wuhan, Cina, Desember 2019117. Diprediksikan
vaksin dapat diproduksi lebih dari setahun. Kompleksitas permasalahan tetap
tak terselesaikan segera sebab akan muncul lagi permasalahan lain seperti
keterbatasan vaksin dan perebutan vaksin antara negara kaya dan negara miskin/
berkembang dan penentuan siapa-siapa yang paling utama membutuhkan118.
Pada 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan
Covid-19 sebagai pandemi, yakni wabah yang mengglobal119. Menurut WHO,
kasus Covid-19 ini adalah yang pertama kalinya diumumkan sebagai pandemi
serta belum ada yang bisa mengatasinya (control)120. Dari Januari sampai Maret
2020, penelitian tentang Covid-19 sudah mencapai 900 artikel dan terus
berkembang121. Hal ini membuktikan bahwa pandemi ini sangat berbahaya dan
para ilmuwan masih saja menelitinya.
WHO dan para ahli sains menyarankan langkah dasar aman dari Covid-19:
Pertama, social distancing/physical distancing (satu meter berbicara dengan orang
lain). Kedua, cuci tangan sesering mungkin, karena virus dapat hinggap pada
apapun yang kita sentuh. Ketiga, menghindari menyentuh mata, hidung, dan
mulut. Semua itu adalah tempat masuk virus ke dalam bagian lemah kita,
khususnya paru-paru yang membuat kita sesak nafas. Keempat, menutup hidung
dan mulut kita dengan masker yang sesuai standar. Memakai masker tidak
117. Di pasar tersebut biasa dijual makanan seperti ular, kelelawar, anjing, katak, burung, marmut, dan kelinci.
Penelitian mengatakan bahwa infeksi yang terjadi dimungkinkan pintu penularannya berasal dari hewanhewan tersebut ke manusia, lalu selanjutnya penyebarannya secara meluas justru tidak terkait dengan
binatang-binatang tersebut tetapi dari manusia ke manusia. Penyebarannya dari droplet yang keluar dari
batuk, bersin, dan air liur serta bersentuhan dengan anggota badan yang terpapar droplet tersebut atau
yang disentuhnya dan kemudian berpindah kepada orang lain melalui hidung atau mulut. Walaupun
sumber dari binatang (the zoonotic source of SARS-CoV-2) belum bisa dikonfirmasi, tetapi sequence-based
analysis mengatakan bahwa kelelawar adalah ‘pembawa’ virus yang berbahaya itu. Lihat Muhammad
Adnan Shereen, Suliman Khan, Abeer Kazmi, Nadia Bashir, Rabeea Siddique, “COVID-19 infection: Origin,
transmission, and characteristics of human coronaviruses”, Journal of Advance Research, Vol 24, 2020,
hlm, 91-98, diakses https://doi.org/10.1016/j.jare.2020.03.005.
118. Roxanne Khamsi, “If coronavirus vaccine arrives, can the world make enough?” https://www.nature.com/
articles/d41586-020-01063-8 diakses 13 April 2020; Elissa Prichep, “Why a coronavirus vaccine takes over
a year to produce – and why that is incredibly fast”, https://www.weforum.org/agenda/2020/04/why-acoronavirus-vaccine-takes-over-a-year-to-produce-and-why-that-is-incredibly-fast/, diakses 13 April 2020.
119. Menurut WHO, istilah pandemi ini bukanlah kata yang digunakan secara serampangan, karena jika
disalahgunakan maka “can cause unreasonable fear, or unjustified acceptance that the fight is over,
leading to unnecessary suffering and death”. Lihat “WHO Director-General’s opening remarks at the media
briefing on COVID-19 - 11 March 2020” https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-sopening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020, diakses 13 April 2020.
120. Ibid.
121. Ewen Callaway, David Cyranoski, Smriti Mallapaty, Emma Stoye, Jeff Tollefson, The corona virus pandemic
in five powerful chats,” https://www.nature.com/articles/d41586-020-00758-2, diakses 14 April 2020.
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hanya melindungi diri kita dari penularan virus tetapi juga melindungi orangorang di sekitar kita sebab terdapat kemungkinan kita sendiri telah terkena virus
tanpa mengetahuinya. Orang yang masih terlihat sehat bisa saja menularkannya
karena telah membawa virus tersebut. Oleh karenanya, jarak dan masker amat
sangat penting. Kelima, jika demam, badan sakit-sakit (nggreges), dan sesak nafas,
segeralah periksa ke dokter sesuai dengan prosedur yang sudah dirancang
pihak otoritas kesehatan di tempat kita tinggal. Kelima, ikuti terus informasi
yang berkembang di level lokal, nasional dan internasional. Keenam, bagi yang
berpindah-pindah, khususnya lintas negara atau lintas daerah, maka harus
mengisolasi diri (self-isolation/ quarantine) selama minimal empat belas hari.
Empat belas hari adalah standar durasi kita bisa mendeteksi virus di dalam
tubuh seseorang. Terakhir, terus menjaga kekebalan tubuh agar tidak mudah
terserang penyakit122.
Perkembangan terakhir Covid-19 dari WHO, pada 3 Mei 2020, dari 215 negara,
terdapat 3.356.205 kasus dan dinyatakan meninggal sebanyak 238.730 orang123.
Dari seluruh kasus di dunia, datanya terus berkembang dan terus mengalami
dinamika tergantung pada kondisi setiap negara dan bagaimana kebijakannya –
setiap negara memiliki kebijakan masing-masing dalam menghadapinya. Hal itu
juga sangat ditentukan oleh respons masyarakatnya yang begitu beragam dan
besar kecil jumlah populasinya bersifat relatif. Data WHO ini merupakan salah
satu pijakan sementara dalam mengamati perubahan dinamika global dalam
menghadapi Covid-19 yang memberi banyak implikasi luas pada krisis sosial,
ekonomi, dan keamanan.
Implikasi lainnya yang sangat urgen dalam artikel ini adalah sikap umat
beragama di seluruh dunia, khususnya Islam dalam mengikuti saran WHO dan
ilmuwan untuk melakukan social distancing. Mayoritas umat beragama (Kristen,
Protestan, Islam, Buddha, Hindu, Yahudi, dan sejenisnya) di seluruh dunia
mempercayai dan mengikuti pihak otoritas keilmuwan (sains) dan otoritas
kesehatan dunia, WHO. Misalnya, umat Kristen beribadah tidak perlu di
gereja, tetapi cukup di rumah. Umat Islam tidak perlu pergi sholat jumat atau
pergi ke masjid terlebih dahulu, ibadah haji kemungkinan besar ditiadakan

122. WHO, “Basic protective measures against the new coronavirus”, https://www.who.int/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public, diakses 14 April 2020; “Social Distancing, Quarantine,
and Isolation”, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html,
diakses 14 April 2020.
123. “Coronavirus disease (Covid-19) Pandemic”, https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019, diakses 4 Mei 2020.
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tahun ini124, dan sejenisnya tahun ini ditiadakan oleh pemerintah Arab Saudi.
Daerah Timur Tengah umumnya menutup tempat ibadah dan melaksanakan
sholat di rumah juga125. Selain itu, organisasi besar di Indonesia, Nahdlatul
Ulama (NU) dan Muhammadiyah pun mendukung upaya ilmuwan dan logika
sains dalam memerangi Covid-19. NU menunda Musyawarah Nasional Alim
Ulama (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) yang semula akan digelar pada
18-19 Maret 2020 di Pondok Pesantren Al-Anwar, Rembang, Jawa Tengah.
Muhammadiyah pun mengganti waktu Muktamar ke-48 (1-5 Juli 2020) di Solo,
Jawa Tengah yang diputuskan 24-27 Desember 2020. Mayoritas umat Islam lebih
mengutamakan fatwa yang mengutamakan kepentingan umum dibandingkan
kepentingan kelompok (maslahah mursalah) demi melindungi nyawa (hifdz alhayat) dari bahaya Covid-19 (mudharat) adalah tujuan dari syariat Islam (maqasid
al-sharia).
Ada pendapat dari kelompok anti-sains atau tidak peduli (ignorance) dengan
sains bahwa kepercayaan terhadap sains membuat kaum beragama menjadi
murtad/kafir atau ateis (disbelief) atau dalam Islam dinamakan syirik. Kasus
di Amerika Serikat, konservatisme agama, khususnya kelompok republikan
nasionalis-agamis dan gerakan kristen nasionalis Amerika justru berusaha
mengerdilkan peran sains dalam menghadapi Covid-19.126 April 2020, di
Virginia, seorang pastur tetap membuka gerejanya dan berkhotbah “…unless I’m
in jail or the hospital because people are healed” (in his church). Pada akhirnya, pastur
tersebut tidak ke penjara atau ke rumah sakit, tetapi dikuburkan seminggu
setelah khutbahnya.127 Kasus lain, seorang pendukung kuat Presiden Amerika
Serikat, Donald Trump, seorang pastur di gereja Tampa Bay, Florida yang
berpengaruh tertangkap kamera mengatakan agar semua anggota jamaatnya
saling bersalaman sedangkan yang tidak mau disebut ‘banci’. Bagi anggotanya,
gereja adalah tempat paling aman. Dia berkata dengan canda, “If you cannot be
saved in church, you are in serious trouble”128.

124. Martin Chulov, “Hajj pilgrimage could be cancelled because of coronavirus”, https://www.theguardian.
com/world/2020/apr/01/hajj-pilgrimage-could-be-cancelled-because-of-coronavirus-islamic
125. Ben Simon, “Religion in conservative Mideast adapts to coronavirus” https://www.thejakartapost.com/
news/2020/03/24/religion-in-conservative-mideast-adapts-to-coronavirus.html, diakses 15 April 2020.
126. Katherine Stewart, “The Religious Right’s Hostility to Science Is Crippling Our Coronavirus
Response”, https://www.nytimes.com/2020/03/27/opinion/coronavirus-trump-evangelicals.html.
127. Bil Browning, “Defiant pastor who kept church open despite coronavirus warnings dies a week later from
COVID-19”, https://www.lgbtqnation.com/2020/04/defiant-pastor-kept-church-open-despite-coronaviruswarnings-dies-week-later-covid-19/.
128. Alex Bollinger, “Pastor who laid hands on Trump says avoiding coronavirus is for “pansies”” https://www.
lgbtqnation.com/2020/03/pastor-laid-hands-trump-says-avoiding-coronavirus-pansies/, diakses 14 April
2020.
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Menurut argumen Katherine Stewart (2020)129, gerakan nasionalis Kristen
Amerika ini bukan sekelompok orang taat beragama saja, tetapi mereka sudah
masuk definisi gerakan ideologi politik yang sampai saat ini mendukung Trump;
mereka adalah kelompok “conservative”. Bagi mereka, Amerika Serikat adalah
bangsa Kristen. Mereka anti-sains, anti-climate sciences, termasuk tidak percaya
bahaya global warming. Jadi menurut Katherine, kelompok keagamaan ideologis
ini justru mendukung pemerintahan Amerika Serikat untuk bertindak kontra
produktif terhadap penanganan Covid-19. Trump dan kelompok conservative
saling mendukung dalam melemahkan peran sains menghadapi Covid-19 demi
urusan keagamaan dan ekonomi130.
Namun tidak semua kelompok conservative itu ideologis. Kasus lain yang terjadi
pada Maret 2020 di Korea Selatan justru muncul dari gereja conservative yang
taat. Mereka awalnya tidak peduli terhadap Covid-19 dan justru memberi
harapan masuk surga, tetapi akhirnya mereka terbuka dan mau bekerja sama
dengan pemerintah. Ketua sekte keagamaan Gereja Yesus Shincheonji yang
mengklaim dirinya sang Messiah, Lee Man-hee akhirnya ‘sujud’ minta maaf
terhadap bangsa Korea karena gerakannya menimbulkan penyebaran Covid-19
lebih dari separuh kasus di Korea Selatan. Hal itu terjadi setelah kuatnya
gelombang protes sampai muncul petisi dari masyarakat di sekitar agar gereja
tersebut ditutup. Berita awal Maret 2020 menginformasikan dari semua orang
yang positif Covid-19 di Korea Selatan, sekitar 60 persennya bersumber dari
kluster anggota gereja tersebut. Hal ini terjadi karena di saat pandemi, mereka
masih saja melakukan aktivitas ritual tanpa mempertimbangkan peringatan
social/physical distancing secara sembunyi-sembunyi dengan mobilitas anggota
sekte yang tinggi.131
Kasus lain yang tak berhubungan dengan ideologi politik adalah Ijtima
Jamaah Tabligh di masjid Sri Petaling, Malaysia (28 Februari-1 Maret 2020).
Acara dihadiri kira-kira 16.000 orang, termasuk 1.500 orang asing. Acara
ini menjadi sumber penyebaran Covid-19 terbesar di Asia Tenggara saat itu.
Banyak pihak mempertanyakan pihak otoritas Malaysia, seperti diplomat
Singapura yang mempertanyakan mengapa acara tersebut tetap berlangsung.
Ada yang berpendapat bahwa urusan Tuhan (Allah) di Malaysia sangat penting.
129. Katherine Stewart, The power of worshippers: Inside the dangerous rise of religious nationalism, New
York: Bloomsbury Publishing, 2020.
130. André Gagné, “Coronavirus: Trump and religious right rely on faith, not science”, https://theconversation.
com/coronavirus-trump-and-religious-right-rely-on-faith-not-science-134508, diakses 14 April 2020.
131. BBC, “Coronavirus: South Korea church leader apologises for virus spread”, https://www.bbc.com/news/
world-asia-51701039, diakses 14 April 2020; Laura Bicker, “Coronavirus: South Korea sect leader to face
probe over deaths”, https://www.bbc.com/news/world-asia-51695649, diakses 15 April 2020.
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Dari peserta tabligh banyak yang lebih percaya Tuhan daripada dites Covid19.132 Pesertanya yang datang dari berbagai negara sulit dilacak lagi setelah
acara tersebut selesai, khususnya sebagian besar peserta dari Indonesia yang
berjumlah 696 orang dan telah pulang ke Indonesia. Karena sulitnya melakukan
pelacakan, pemerintah menghimbau bagi para peserta untuk datang dan dites
secara sukarela.133
Setelah kasus Malaysia, para Jamaah Tabligh masih juga mengadakan acara di
Gowa, Sulawesi Selatan (19-22 Maret 2020) di saat Covid-19 mewabah. Dalam
kondisi berbahaya, acara ini telah dihadiri sebanyak 8.223 orang. Mereka sudah
berkumpul, berpelukan, dan makan bersama dalam satu nampan dengan tiga
jari tangan. Dengan bangga dan gagah berani, salah satu panitia, Mustari
Bahranuddin melakukan perlawanan dan berseru, “we are more afraid of God”
(daripada Covid-19).134 Lanjutnya, Bahranuddin berkata, “Setiap manusia takut
sakit, takut mati” dan dia juga berkata, “Tapi ada yang lebih dari fisik, yaitu
jiwa.”135 Syeh Fadel, salah satu peserta berkata, “We are thousands and we are not
scared of any Chinese virus”.136 Akhirnya, walau terlambat, puncak kegiatan ini
berhasil dibatalkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, setelah

132. A. Ananthalakshmi, Joseph Sipalan, “How mass pilgrimage at Malaysian mosque became coronavirus
hotspot”, https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-malaysia-mosque/how-masspilgrimage-at-malaysian-mosque-became-coronavirus-hotspot-idUSKBN2142S4 15 April 2020; “How
Sri Petaling tabligh became Southeast Asia’s Covid-19 hotspot”, https://www.nst.com.my/news/
nation/2020/03/575560/how-sri-petaling-tabligh-became-southeast-asias-covid-19-hotspot, diakses
15 April 2020; Tashny Sukumaran “How the coronavirus spread at Malaysia’s tabligh Islamic gathering”,
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3075654/how-malaysias-sri-petaling-mosquebecame-coronavirus, diakses 15 April 2020.
133. CNN Indonesia, “696 WNI Peserta Tabligh Akbar Malaysia Diimbau Tes Corona”, https://www.
cnnindonesia.com/nasional/20200314090234-20-483346/696-wni-peserta-tabligh-akbar-malaysiadiimbau-tes-corona diakses 15 April 2020; CNBC Indonesia, “Corona di Tabligh Akbar, 696 WNI Diimbau
Periksakan Diri”, https://www.cnbcindonesia.com/news/20200314060024-4-144839/corona-di-tablighakbar-696-wni-diimbau-periksakan-diri, diakses 15 April 2020; Antara, “Positif Corona, 17 WNI Jamaah
Tabligh di India Masih Dirawat”, https://nasional.tempo.co/read/1330023/positif-corona-17-wni-jamaahtabligh-di-india-masih-dirawat/full&view=ok, diakses 15 April 2020.
134. Tom Allard dan Agustinus Beo Da Costa, “Muslim event in Indonesia stopped amid coronavirus fears”,
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-indonesia-event/muslim-event-in-indonesiastopped-amid-coronavirus-fears-idUKKBN21605S, diakses 15 April 2020; Republika, “Tanpa Izin, Jamaah
Tabligh Tetap Gelar Ijtima’ Dunia di Gowa https://republika.co.id/berita/q7e4lx327/tanpa-izin-jamaahtabligh-tetap-gelar-ijtima-dunia-di-gowa, diakeses 15 April 2020.
135. Miranti Kencana Wirawan, “Media Asing Sorot Jemaah Tabligh Indonesia: Kami Lebih Takut pada
Tuhan”, https://www.kompas.com/global/read/2020/03/19/073816170/media-asing-sorot-jemaahtabligh-indonesia-kami-lebih-takut-pada-tuhan?page=all, diakses 15 April 2020.
136. Amanda Hodge, “Coronavirus: Pilgrims inoculated by faith”, https://www.theaustralian.com.au/world/
coronavirus-pilgrims-inoculated-by-faith/news-story/78f1f289378a52c077cb0371ac2cbc9d, diakses 15
April 2020.
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sebelumnya panitia melakukan perlawanan terhadap pemerintah daerah dan
pusat137.
Selain itu dalam kondisi dilarang berkumpul dan berdekatan kurang dari satu
meter, acara keagamaan umat Katolik pun tetap berlangsung pada 19 Maret
2020. Misa Penahbisan di Nusa Tenggara Timur pun tetap digelar dengan dalih
dikurangi dari tujuh ribu menjadi seribu orang dan difasilitasi alat deteksi
seperti thermogun dan hand sanitizer serta pengawasan yang ketat. Jadi dengan
alasan-alasan itu, mereka tetap menyelenggarakan acara tersebut dengan
hikmat dan dinikmati publik.138 Mereka berbeda pendapat dengan pemerintah
propinsi dengan tetap menggelar ritual tersebut. Bupati Manggarai, Flores,
Deno Kamelus pun tak berdaya menghadapi resistensi Keuskupan Ruteng Mgr
Ruteng Mgr Siprianus Hormat.139
Lain halnya ritual nyepi Hindu, (24 Maret 2020) di Candi Prambanan, Klaten
pun tetap dijadwalkan walaupun akhirnya hanya dibatasi sekitar dua ratus
orang. Pengurus Harian Pusat Parisada Hindu Indonesia (PHDI) Jawa Tengah
menyampaikan kegiatan seremonial ditiadakan sementara ritual nyepi tetap
akan dijalankan. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bersama Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sepakat untuk menerapkan social distancing
di tempat ibadah dan tempat umum.
Selain kasus resistensi dari umat beragama di atas, umat beragama juga
mempunyai keyakinan tersendiri dalam menyelesaikan masalah wabah Covid-19.
Di India, atas nama tradisi yang sakral dan turun temurun, orang Hindunasionalis pendukung partai politik Prime Minister Narendra Modi beramairamai melakukan ritual minum air kencing lembu demi mencegah Covid-19.140
Lembu dipercayai merupakan makhluk suci yang bisa memberi pencegahan atau
penyembuhan suatu penyakit. Salah satu dari sekitar 200 peserta peminum air
kencing lembu bersama berkata, “We have been drinking cow urine for 21 years, we
137. Andi Hajramurni, “COVID-19: South Sulawesi cancels mass religious event, but not before thousands arrive
on site”, https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/19/covid-19-south-sulawesi-cancels-massreligious-event-but-not-before-thousands-arrive-on-site.html, diakses 15 April 2020; Resmi Dibatalkan,
Echa Panrita Lopi, “Peserta Ijtima Tabligh Dunia 2020 di Gowa Akan Diisolasi”, https://makassar.terkini.id/
resmi-dibatalkan-peserta-ijtima-tabligh-dunia-2020-di-gowa-akan-diisolasi/, diakses 15 April 2020.
138. Edika Ipelona, “Diminta Ditunda Karena Virus Corona, Misa di Ruteng Tetap Berlangsung”, https://www.
kompas.tv/article/72090/diminta-ditunda-karena-virus-corona-misa-di-ruteng-tetap-berlangsung, diakses
15 April 2020.
139. Robertus Belarminus, “Ini Alasan Misa Penahbisan Uskup Ruteng Tak Bisa Ditunda”, https://regional.
kompas.com/read/2020/03/19/12213691/ini-alasan-misa-penahbisan-uskup-ruteng-tak-bisa-ditunda,
diakses 15 April 2020.
140. BBC, “Coronavirus: Does drinking tea help? https://www.bbc.com/news/world-asia-india-51910099,
diakses 15 April 2020.
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also take a bath in cow dung. We have never felt the need to consume English medicine”.141
Di kota Raipur, Bangladesh (18 Maret 2020) sebanyak 30.000 (10.000 versi
polisi) umat muslim sholat berjamaah untuk membebaskan Bangladesh dari
Covid-19. Demi keyakinan Islam, mereka menjalankan acara ini tanpa izin
pemerintah dan kepolisian, toh memang biasanya tidak diperlukan izin jikalau
ingin mengadakan acara sejenisnya. Mereka menunjukkan sholat yang mereka
namakan “the Six Quranic Verses of Healing”142.
Kasus-kasus di atas memberikan bukti (fakta) bahwa beberapa kalangan
umat beragama mempunyai pandangan yang berbeda-beda satu dengan yang
lain. Kasus di atas juga memberi pandangan bahwa sampai saat ini, masih
ada kelompok agama yang resisten terhadap atau tidak percaya kepada sains.
Walaupun kasus ini hanyalah kelompok kecil dari umat beragama, tetapi hal
yang perlu disadari adalah di setiap zaman, selalu ada kelompok kecil yang
masih mempunyai dunianya sendiri. Banyak alasan dibalik fenomena tersebut,
baik secara internal individu dan kelompok maupun eksternal (sistem budaya
dan lingkungan).
Dalam Islam, Menurut Prof Iswandi Syahputra143, kemunculan Covid-19
memberi kemunculan pula pada dua perspektif Islam dalam menghadapi
Covid-19: Pertama, perspektif Jabariah. Jika dilihat dari perspektif Jabariah,
posisi SARS-CoV-2 di bawah kuasa Allah. Kita harus lebih takut pada Allah
dibandingkan takut pada korona. Menurut Iswandi, argumen kaum Jabariah
ini tidak masuk akal sebab Covid-19 tidak masuk akal jika dibandingkan
dengan Allah SWT –Allah adalah Yang Maha Besar dan Segalanya. Pandangan
Jabariah menempatkan manusia sebagai boneka milik Allah. Apapun yang
dilakukan manusia adalah kehendak Allah. Manusia harus menerima apapun
yang diberikan Allah. Manusia hidup dalam takdir Allah.
Sebaliknya, kedua, perspektif Qadariyah. Manusia mempunyai kehendaknya
sendiri dalam menghadapi korona. Korona bukanlah takdir Allah. Oleh sebab
itu, ada upaya akal dalam bentuk sains untuk menghadapi korona. Walaupun
vaksinnya belum ditemukan, tetapi sementara ini sains memberi saran pada
141. DW, “Hindu group hosts cow urine drinking party to ward off coronavirus”, https://www.dw.com/en/
hindu-group-hosts-cow-urine-drinking-party-to-ward-off-coronavirus/a-52773262, diakses 15 April 2020;
Danish Siddiqui, “Hindu group offers cow urine in a bid to ward off coronavirus”, https://www.reuters.
com/article/us-health-coronavirus-india-cow-urine-pa-idUSKBN2110D5, diakses 15 April 2020.
142. BBC, “Coronavirus: Bangladesh mass prayer event prompts alarm,” https://www.bbc.com/news/worldasia-51956510, diakses 15 April 2020; “Massive Bangladesh coronavirus prayer gathering sparks outcry”,
https://www.bangkokpost.com/world/1882015/massive-bangladesh-coronavirus-prayer-gathering-sparksoutcry
143. Iswandi Syahputra, “Ada Qadariyah dan Jabariyah dalam virus Corona”, https://republika.co.id/berita/
q7f80o385/ada-qadariyah-dan-jabariyah-dalam-virus-corona, diakses 18 April 2020.
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umat manusia untuk social distancing, cuci tangan, dan memakai masker dengan
terus berusaha menemukan vaksin. Perspektif ini pada prinsipnya berkeyakinan
bahwa manusia memiliki kebebasan menentukan jalan hidupnya sendiri.
Dalam rangka menengahi kedua perspektif di atas, Iswandi memberi upaya
ikhtiar, sabar dan tawakkal. Baginya, korona adalah ujian dan tanda agar kita
berpikir apakah kita sombong atau tidak. Baginya, korona tidak hanya perlu
diatasi dengan sains, tetapi dengan akhlak. Argumen ini juga merupakan ranah
agama bukan sains, karena memberi solusi yang sifatnya transcendental, bukan
immanent; yang terkait dengan ritual internal diri manusia bukan rasional dan
eksternal dari diri manusia.
Saya tidak mau melanjutkan polemik berkepanjangan tentang sejarah
konfliktual perspektif teologi dalam Islam: Jabariah vs. Qadariah, akal vs.
wahyu, Bayani vs. Burhani, dan sejenisnya144 dalam menghadapi kompleksitas
problem kehidupan (duniawi). Perdebatan ini memang memberikan cakrawala
luas bagi umat Islam bahwa sebelum modernitas Eropa lahir, Islam sudah
‘modern’ terlebih dahulu, karena penggunaan akal dan sains memang telah
dikembangkan di zaman abad keemasan Islam di Andalusia, khususnya dalam
menanggulangi wabah penyakit145. Saat itu umat Islam tidak hanya pasif pasrah,
tetapi mengembangkan ilmu pengetahuan tentang wabah penyakit.146 Singkat
cerita, sains dalam Islam sudah ada sehingga potensi-potensi yang sudah ada
seharusnya terus dikembangkan sampai saat ini. Namun sains dalam Islam
justru dikembangkan oleh para ilmuwan Barat di abad modern.147 Sebelum
masuk ke dalam pembahasan Islam dan sains, saya tertarik membahas terlebih
dahulu modernitas dalam konteks rezim sekularisme/agenda politik modernsekuler, yakni secara sederhana mengedepankan pemisahan urusan duniawi
seperti sains dan politik dengan agama.
Awal modernitas di masa Renaissance lalu Enlightenment, agenda politik
sekuler memberi kesempatan luas bagi sains dalam menentukan kehidupan
duniawi umat manusia (anthropocentrism). Saya berargumen bahwa agenda
kaum beragama yang ignorance terhadap agenda sains dalam menangani
Covid-19 justru membenarkan agenda politik modern-sekuler. Kaum beragama
144. John L. Esposito, The Oxford dictionary of Islam, UK: Oxford University, 2003.
145. Asrudin Azwar, Musa Maliki, “Covid-19, Agama, Dan Sains”, https://geotimes.co.id/kolom/covid-19agama-dan-sains/, diakses 30 April 2020.
146. Zacky Khairul Umam, “Korona, Antara Sains dan Agama”, Kompas, 10 Maret 2020; Lihat juga lebih detail
dan mendalam penelitian Justin K. Stearns yang menjadi dasar utama dari argumen sejarah Zacky dalam
artikelnya, Justin K. Stearns, Infectious ideas: contagion in premodern Islamic and Christian thought in the
Western Mediterranean, USA: The Johns Hopkins University Press, 2011.
147. Ibid.
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mengkonstruksikan discourse-nya dalam menghadapi kompleksitas problem
kehidupan (duniawi), khususnya problem Covid-19 dengan cara-cara ‘agama’
(reduksionis). Dalam hal ini, mereka sudah masuk ke dalam perangkap definisi
“agama” dalam discourse kaum sekuler.
Definisi agama menurut kaum sekuler adalah aktivitas yang bermuatan
transcendental bukan immanent, seperti ritual (doa-doa), takhayul (superstitious),
doktriner, tampilan-tampilan simbol yang mengacu pada sumber-sumber
scriptural dengan pembacaan (metodologi) literal-tekstual bukan berdasarkan
pada metodologi berpikir ilmiah dan filsafat. Hal ini membenarkan argumen
beberapa ilmuwan (sosial) sekuler terhadap kaum beragama sebagaimana
disebutkan di atas. Lebih jauh lagi, mereka memunculkan berbagai macam
istilah-istilah kaum beragama tersebut demi mendefinisikannya lebih mendalam
dan kontekstual dengan maksud tetap dapat mengontrol (secara keilmuwan)
pola discourse dan praktik diskursifnya.

Agenda Politik Modern-Sekuler
Agenda politik modern-sekuler adalah proyek perkembangan institusi baru
di Reformasi Eropa berdasarkan pada kekuasaan non-agama yang berdoktrin
sekularisme sebagai solusi dari perang agama selama 30 tahun (Thirteen Years
War). Sekularisme adalah doktrin ideologi politik dalam sebuah institusi baru
non-agama yang bernama “sistem kedaulatan negara-bangsa” yang lahir 1648.
Sistem negara-bangsa ini berusaha membatasi agama agar perang agama tidak
terjadi lagi. Sejak peristiwa politik ini, agama didefinisikan ulang. Saya merujuk
pada penelitian Elizabeth Shakman Hurd:
“According to conventional accounts, religion was “privatized” in 1648 at the
Peace of Westphalia as a solution to sectarian violence in Europe. Yet this claim
to delimit the terms and boundaries of modern politics by defining religion as its
private counterpart is a politicized move that must be historically contextualized.
Secularism is a form of authorized knowledge that creates and perpetuates
particular claims about the limits of modern politics; claims which have become
established settlements operating below the threshold of public international
discourse. These settlements lie at the core of modern assumptions about and
practices of state sovereignty”.148

Di sini saya juga ingin mengutip peneliti pendukung ide sekularisme, Charles
Taylor: “It is generally agreed that modern democracies have to be “secular” …involve
some kind of separation of church and state…The pluralism of society requires that there
148. Elizabeth Shakman Hurd, “Secularism and International Relations Theory”, dalam Religion and
International Relations Theory, diedit Jack Syder, USA: Columbia University Press, 2011, hlm. 85.
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be some kind of neutrality”149. Bagi Taylor, gagasan tentang sekularisme adalah
satu-satunya cara agar dunia harmonis dari konflik agama – berkaca pada
pengalaman buruk Eropa. Dalam rezim sekularisme, agama tetap diberi ruang,
tetapi tetap dieksklusi dari ruang publik agar ruang publik tersebut steril dari
agama. Dalam rezim ini, ruang publik adalah ruang non-agama (sains, politik,
dan sosial) termasuk dimensi moralnya pun harus berada di bawah negarabangsa.150
Kelahiran rezim sekularisme ini tidak serta merta melenyapkan eksistensi
discourse agama yang saat itu dikuasai Holy Roman Empire bahkan sampai
sekarang. Runtuhnya kekuasan mutlak tunggal Holy Roman Empire bergeser
kepada sistem Westphalia yang bersifat sekuleristik membuat eksistensi agama
(Kristen) secara konstitutif dan paralel tetap berlanjut. Keduanya hidup dalam
dunianya masing-masing, yakni agama secara esensial di dalam dunianya dan
politik dalam dunianya.151 Ilustrasi ini adalah gambaran umum dari sejarah awal
sekularisme. Saya tidak akan berpanjang lebar membahas teori dan aplikasi
sekularisme di tiap negeri yang memang secara relatif berbeda-beda152.
Saya ingin mengingatkan kembali argumen utama artikel ini bahwa agama
dihadirkan dalam rezim sekuler dalam kerangka berpikir sekuler demi menjadi
‘alat stempel’ rezim sekuler. Rezim ini terdiri dari sistem negara-bangsa yang
plural, tetapi dalam sistem politik yang kurang lebih idealnya menurut Jocelyn
Maclure dan Charles Taylor sistem “demokrasi liberal” dengan karakteristik di
setiap negara secara relatif beragam153.
Sebelum Abad Pencerahan awal modern-sekuler, terminologi “agama” tidak
populer. Di Eropa, terminologi “kepercayaan” (faith) dan “tradisi” biasa dipakai
dalam discourse mereka.154 Oleh sebab itu, terminologi “agama” sendiri pun
dalam argumen saya sejak awal sudah merupakan konstruksi para ilmuwan
Barat sekuler. Umat beragama di dunia berusaha dikendalikan melalui discourse
149. Charles Taylor, “Why We Need a Radical Redefinition of Secularism”, dalam The power of religion in the
public sphere, diedit Eduardo Mendieta and Jonathan VanAntwerpen, USA: Columbia University Press,
2011, hlm.34.
150. Charles Taylor, “Western secularity”, dalam Rethinking secularism, diedit oleh Craig Calhoun, Mark
Juergensmeyer, dan Jonathan VanAntwerpen UK: Oxford University, 2011, hlm. 34.
151. Elizabeth Shakman Hurd, The Politics of Secularism in International Relations, USA: Princeton University
Press, 2008.
152. Jocelyn Maclure, “Towards a Political Theory of Secularism” dalam The sources of secularism:
Enlightenment and Beyond, diedit oleh A. Tomaszewska & H. Hämäläinen, Switzerland: Palgrave
Macmillan, 2007; Jakob De Roover, Europe, India, and the limits of secularism, Oxford: Oxford University
Press, 2015.
153. Jocelyn Maclure and Charles Taylor, Secularism and freedom of conscience, diterjemahkan Jane Marie
Todd, USA: Harvard University Press, 2011.
154. Craig Calhoun, Mark Juergensmeyer, dan Jonathan VanAntwerpen, “Introduction”, op.cit., hlm. 7.
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(definisi/di-frame) sekuler sadar atau tidak sadar tak terkecuali, termasuk
semua kelompok Islam (banyak juga kelompok agama lainnya yang dalam
keterbatasannya tak dibahas di sini) yang lahir sejak abad Pencerahan sampai abad
ke-21 sekarang seperti kelompok jamaah tabligh, HTI, islamis, fundamentalis,
populis Islam sampai dengan kelompok yang paling ekstrem seperti al-Qaeda,
Jamaah Islamiyah, dan sejenisnya. Mereka berpikir dan beraktivitas mengambil
sumber realitas dari modernitas. Mustahil bagi kaum beragama di abad sekuler
Barat berpikir di luar realitas sekuler.
Dalam hal ini, sekularisme sebenarnya konsep yang kompleks dan ambigu, sebab
sekularisme tetap secara tidak langsung memelihara agama dalam batasannya
demi tetap menghadirkan rezim sekularisme sendiri. Hal ini juga sesuai dengan
penelitian Eisenstadt yang menggambarkan peradaban modern Barat yang
menampilkan perseteruan antara pihak yang sekuler dan yang agamis dan
antara yang tradisional dan yang modern. Modern-sekuler pun menyebar ke
seluruh dunia sekarang ini dengan Amerika Serikat sebagai pusatnya bersama
dengan keberlanjutan konflik antara yang sekuler dan yang agamis dalam
gambaran besar peradaban modern sekuler yang dominan155.
Di sini agenda awal modernitas terwujud, yakni ‘mengandangkan’ agama di
dalam ‘agama’ itu sendiri dan ‘mengandangkan’ sains demi sains sendiri dalam
kubu/kelompok modern-sekuler. Hal inilah yang mereduksi pemahaman
agama, dalam hal ini Islam, terhadap bagaimana sikap umat Islam menghadapi
Covid-19. Sikap umat Islam terhadap bahaya Covid-19 justru mengandangkan
Islam ke dalam praktik-praktik ritual dan dalih-dalih tekstual. Di sisi lainnya,
agenda politik modern-sekuler justru memanfaatkan sains untuk menjalankan
industrialisasi dalam sistem kapitalisme global.
Dalam peradaban modern-sekuler, agama dan sains justru menjadi
counterproductive. Reduksi agama ke wilayah ritual dan mutlak (qath’i) justru
menjustifikasi pemahaman sekuleristik bahwa agama hanya berurusan dengan
yang transcendental dan bukan immanent. Semua penyelesaian kehidupan
dengan jalur agama akhirnya menggunakan discourse transcendental atau teologis
sehingga belum tentu kontekstual dan fleksibel terhadap kehidupan kekinian.
Problem yang lebih luasnya adalah solusi semacam ini dipaksakan di ruang
publik sebagai sesuatu yang sifatnya berdosa atau tidak dan urusan masuk surga
atau neraka.
155. Samuel N. Eisenstadt, “Multiple modernities”. Daedalus, 129(1), 2000, hlm. 1-29; Samuel N. Eisenstadt,
(2000), “The Reconstruction of religious arenas in the framework of multiple modernities, Millennium:
Journal of International Studies, 29(3), 2000, hlm. 591-611.
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Sebaliknya, solusi sains dewasa ini juga justru secara arogan tidak lagi
mementingkan makna ritual dan interpretasi scriptural. Seolah-olah yang
transcendental pun tidak penting dalam menyelesaikan urusan dunia, khususnya
Covid-19. Para ilmuwan fokus pada urusan proses saintisme tanpa disertai
peran spiritualisme dan pentingnya makna-makna suci (sacred) keberagamaan.
Problemnya hal ini beredar di ruang publik sebagai suatu sikap penghinaan,
pelecehan, dan penentangan atas kaum beragama yang sesungguhnya dalam
proses memaknai diri mereka dan komunitas mereka dalam menghadapi
wabah Covid-19. Krisis modernitas yang mengeringkan makna hidup manusia
modern (manusia ilmiah) sesungguhnya menjadikan peluang bagi kaum
beragama untuk kembali ke arena dialektika, walaupun tidak secara literal
kaum beragama menang atas kamu saintis-sekuler. Tesis telah diteliti oleh para
ilmuwan sosial dan humaniora tentang ‘kebangkitan’ kaum beragama di era
post-secular. Menurut Dustin J. Byrd156, era post-secular sebagai berikut:
“Most dialectically, it appears that the very coordinates of secularity have
produced the necessary conditions for religions’ continual presence – and/or
rejuvenation – in society. In other words, secularity has produced a new form
of religiosity: one that has become immune to secularity’s attacks, or at least
has found the capacity within itself to deter secularity’s aggressively corrosive
nature – a post-secular form of religion. This is not a world in which religion has
triumphed over secularity, as could be misunderstood by reading “post” as being
simply “after” in terms of time, but one where religion remains a continual and
persistent presence within the increasingly secular world. Indeed, like an elastic
band that is stretched at both ends, the more secular the contemporary world
becomes, the more it creates the conditions for this new post-secular form of
religion. The dialectic within secularity is such: as secularity expands further
into the lifeworld, it unintentionally produces the conditions which are filled
by religion; as it alienates and disenchants more people, the more they turn
to religion to fulfill their longing for transcendence; the more atheistic and
meaningless the modern world becomes, the more it simultaneously calls for
the messianic, i.e. the return to religion as a complete and total way-of-being.”

Lebih lanjut, Dustin memaparkan bahwa sains dan teknologi membuat
kebenaran tentang agama menjadi hancur. Hal ini membuat agama menjadi
tidak signifikan dalam kehidupan. Namun agama justru menjawab pertanyaanpertanyaan tentang makna hidup manusia di era post-secular:
“Science, technology, and autonomous reason all contributed to the destruction
of the veritas of religious claims, and because of this the truth-element within
religion has become superfluous. Despite this, secularity, as Habermas has
156. Dustin J. Byrd, Islam in a post-secular society: religion, secularity, and the antagonism of recalcitrant faith,
Boston: Brill, 2019, hlm. 9-10.
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articulated, has failed to adequately address those existential questions that
religion once answered and as such leaves unattended an open flank by which
religion either stubbornly remains with humanity, or returns after secularity’s
deficiency is made abundantly clear”157.

Sains dan Islam From Within
Agenda politik modern-sekuler ternyata tidak sampai pada level menghapus
sepenuhnya kaum beragama. Namun hal ini tidak berarti muncul kebangkitan
agama yang sesungguhnya. Keberadaan kaum beragama yang tidak peduli
terhadap bahaya wabah Covid-19 justru semacam kebangkitan Islam semu.
Kebangkitan ini justru menjustifikasi prinsip sekularisme, yakni agama untuk
agama dan sains untuk sains dan duniawi yang kemudian diterjemahkan
menjadi kaum beragama tidak peduli pada Covid-19. Misalnya awal Ramadan
ini terdapat banyak sekali kasus di antaranya di Aceh158, Bogor159, Bekasi160,
Lombok161, Parepare (kenekatan memanjat pagar masjid)162, Ciamis163, Bangka
Belitung dan Tegal164, bahkan terdapat kasus di Jambi yang sudah positif Covid-19
tetap menjadi imam masjid165. Kasus-kasus tersebut hanyalah beberapa saja yang
memiliki level eksistensi, partisi ruang dan waktunya sendiri dalam menghadapi
ancaman modernitas, khususnya Covid-19. Sementara itu, ormas Islam terbesar
157. Ibid., hlm, 144.
158. “Virus corona: Salat tarawih berjemaah dan hukuman cambuk di Aceh tetap berlangsung, ‘transmisi lokal
hanya masalah waktu’,” https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52406833; “Pandemi Covid-19, Warga
Aceh Tetap Gelar Salat Tarawih Berjemaah di Masjid”, https://www.liputan6.com/regional/read/4236145/
pandemi-covid-19-warga-aceh-tetap-gelar-salat-tarawih-berjemaah-di-masjid#, diakses pada 26 April
2020.
159. Moch. Fiqih Prawira Adjie, “Indonesian Muslims hold congregational Ramadan prayers despite COVID-19
warnings”, https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/26/indonesian-muslims-hold-congregationalramadan-prayers-despite-covid-19-warnings.html.
160. Tri Subarkah, “Inilah Sejumlah Alasan Warga Tetap Tarawih Saat Pendemik Covid-19”,
https://mediaindonesia.com/read/detail/307362-inilah-sejumlah-alasan-warga-tetap-tarawih-saatpendemik-covid-19, diakses 26 April 2020.
161. Idham Khalid, “Cegah Penyebaran Covid-19, Tarawih di Daerah Ini Jaga Jarak 1 Meter, Diberi Tanda
Silang”, https://regional.kompas.com/read/2020/04/23/22035021/cegah-penyebaran-covid-19-tarawihdi-daerah-ini-jaga-jarak-1-meter-diberi, diakses pada 26 April 2020.
162. Rachmawati, “Fakta Warga Nekat Panjat Pagar Masjid untuk Berjemaah, Diminta Pulang untuk Tarawih
di Rumah”, https://regional.kompas.com/read/2020/04/26/15500001/fakta-warga-nekat-panjat-pagarmasjid-untuk-berjemaah-diminta-pulang-untuk; Hasrul Nawir, “Masjid di Parepare Sulsel Tetap Gelar Salat
Jumat di Tengah Pandemi Corona”, https://news.detik.com/berita/d-4972340/masjid-di-parepare-sulseltetap-gelar-salat-jumat-di-tengah-pandemi-corona, diakses 26 April 2020.
163. Dadang Hermansyah, “Sejumlah Masjid di Ciamis Gelar Tarawih di Tengah Pandemi Corona”, https://news.
detik.com/berita-jawa-barat/d-4988914/sejumlah-masjid-di-ciamis-gelar-tarawih-di-tengah-pandemicorona, diakses 26 April 2020.
164. Reny Mardika, “Warga Masih Gelar Tarawih di Masjid Dengan Protokol Covid-19,” https://www.kompas.tv/
article/77775/warga-masih-gelar-tarawih-di-masjid-dengan-protokol-covid-19, diakses 26 April 2020.
165. “Rapid Test Positif, Warga Jambi Masih Jadi Imam di Masjid,” https://www.cnnindonesia.com/
nasional/20200426024720-20-497316/rapid-test-positif-warga-jambi-masih-jadi-imam-di-masjid; “Positif
COVID-19, 1 Warga Jambi Masih Aktif Jadi Imam Salat di Masjid”, https://www.idntimes.com/news/
indonesia/m-ramond/positif-covid-19-1-warga-jambi-masih-aktif-jadi-imam-salat-di-masjid, diakses 26
April 2020.
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di tanah air, Muhammadiyah166 dan NU167 memiliki eksistensi, partisi ruang
dan waktunya sendiri yang berbeda yang diungkapkan dalam metodologi fikih
(sains Islam). Demikian pula para ahli tafsir, Imam Besar Masjid Istiqlal168 dan
MUI169 yang melarang umat Islam datang ke masjid demi menghindari, saling
melukai satu sama lain dari infectious disease. Metodologi kaum beragama yang
tidak peduli pada himbauan sains atas bahaya Covid-19 justru membenarkan
logika kaum sekuler atas agama –reduksionisme agama di wilayah ritual,
pikiran dogmatik, tindakan fanatik, dan kepercayaan superstitious (metaphysical).
Dengan kata lain, kasus-kasus kaum beragama yang ignore terhadap bahaya
wabah Covid-19 tersebut justru mempunyai logika yang sama dengan discourse
kaum modern-sekuler, tetapi dengan posisi yang berseberangan. Agenda politik
modern-sekuler justru terlegitimasi dengan eksistensi kaum beragama yang
secara konstitutif berlanjut terus secara dialektis bersama sekularisme. Logika
kaum modern-sekuler justru benar adanya ketika kaum beragama melakukan
praktik-praktik diskursif yang ritualistik dan irasional seperti kasus-kasus di atas.
Padahal dalam ajaran Islam sama sekali tidak mengandung pandangan
politik modern-sekuleristik semacam di atas. Dalam Islam, hal yang sifatnya
transcendental dan immanent tidak dibedakan dan dipisahkan. Yang lebih
utama daripada itu adalah menempatkan cara berpikir pada level, dimensi,
dan tempatnya sehingga hal yang sifatnya transcendental semacam teologi tidak
dimasuk-masukkan ke dalam praktek-praktek non-transcendental teologis, tetapi
immanent, seperti sosiologis, kultural, dan sejenisnya. Dari hal ini, Islam dan
sains keduanya saling menguatkan, bukan saling menegasikan.

166. “Haedar Ingatkan Masyarakat untuk #Ramadandirumah”, http://m.muhammadiyah.or.id/id/news-18881detail-haedar-ingatkan-masyarakat-untuk-ramadandirumah.html?fbclid=IwAR0KmZTq8sS-snTK26HbyC6O_
ZFntWCjQ0fEveJlXkHSxtn4bY7FGJFcxrM; “Muhammadiyah Imbau Tarawih di Rumah: Kenapa Ngotot di
Masjid?” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200422090547-20-495949/muhammadiyah-imbautarawih-di-rumah-kenapa-ngotot-di-masjid, diakses 26 April 2020.
167. Abdullah Alawi, “Darurat Covid-19, PBNU Imbau Masyarakat Shalat Tarawih di Rumah”, https://www.
nu.or.id/post/read/118670/darurat-covid-19--pbnu-imbau-masyarakat-shalat-tarawih-di-rumah, diakses
26 April 2020.
168. Faried F. Saenong, dkk, Fikih Pandemi: Beribadah di Tengah Wabah, Jakarta: NUO Publishing, 2020.
169. “Fatwa MUI No. 14 tahun 2020”, https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/Fatwa-tentangPenyelanggaran-Ibadah-Dalam-siatuasi-Wabah-COVID-19.pdf, diakses 26 April 2020. Dalam hal ini perlu
digarisbawahi dan menjadi catatan bahwa dalam fatwa MUI, saya berpandangan fatwa MUI masih tidak
jelas dan masih pilih-pilih memberi keputusan halal atau haram dalam kondisi Covid-19. Lihat “MUI: Zona
Hijau Corona Boleh Gelar Tarawih dengan Catatan”,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200422163717-20-496197/mui-zona-hijau-corona-bolehgelar-tarawih-dengan-catatan dan “MUI: Pelaksanaan Tarawih Menyesuaikan Kondisi di Daerah”,
https://republika.co.id/berita/q96mz0327/mui-pelaksanaan-tarawih-menyesuaikan-kondisi-di-daerah.
Bandingkan dengan larangan MUI yang lebih jelas di Muhammad Ilman Nafi’an, “Ungkit Kisah Nabi, MUI
Minta Warga Salat Tarawih di Rumah”
https://news.detik.com/berita/d-4988807/ungkit-kisah-nabi-mui-minta-warga-salat-tarawih-di-rumah,
diakses 29 April 2020.
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Banyak penelitian yang menganalisa bahwa sains dan Islam adalah from
within, yakni tidak dipisahkan, tetapi level, dimensi, dan tempatnya berada
pada presisinya masing-masing. Diantaranya, karya Sayyed Hossein Nasr170
yang menjelaskan sains dalam perspektif Islam adalah pandangan hidup yang
terdiri dari dimensi spiritual dan material, yang profound dan yang sacred, yang
transcendental dengan yang immanent. Pandangan ini juga relevan dengan doa
‘sapu jagat’ yang bersumber dari surat al Baqarah, 201: Rabbana atina fid-dunya
hasanatan wa fil ‘akhirati hasanatan waqina ‘adhaban-nar (Ya Tuhan kami, berilah
kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari
siksa neraka). Ayat ini juga bermuatan duniawi (secular/immanent/material)
dan akhirat (transcendental/spiritual). Hal yang sifatnya transcendental justru
menopang spiritualisme dan mengarahkan hidup duniawi yang jelas.
Sayyed Hossein Nasr mengkritik sains Barat yang merendahkan peran
spiritualisme dan meninggikan derajat rasionalisme-materialisme dalam sains
positivisme modern:
“In a world such as the one in which we live today where philosophy is reduced
to rationalism or more and more irrationalism and in which not only esoterism
but religion itself is either denied or marginalized, the interpretation given above
of the founders of Western philosophy will be rejected in many circles, and
the nexus between philosophy and prophecy in general and philosophy, poetry
and esoterism in particular will be dismissed or considered as being of little
consequence”171.

Menurut Nasr, sejak abad pertengahan, ilmuwan Islam membingkai sains Islam
dalam istilah “falsafah” dan “hikmah”. Dengan kata lain, ilmuwan-ilmuwan
Islam belajar secara terintegrasi dari berbagai macam ilmu dalam wadah besar
filsafah dan hikmah. Oleh sebab itu, para ilmuwan Islam tidak hanya pandai
dalam hal filsafat, logika, matematika atau kedokteran saja, tetapi spiritualisme
dan transcendental. Mereka bertujuan untuk mencari terus kebenaran yang
Allah berikan dalam wujud tanda-tanda alam. Awal dari filsafat adalah adanya
kecintaan seseorang pada ilmu pengetahuan atau pencarian kebenaran. Di
sinilah seorang Muslim didefinisikan sebagai tidak hanya bersumber dari
nilai-nilai ke-Tuhan-an (transcendental) dan spiritualisme, tetapi atas petunjuk
Allah lah para ilmuwan Islam terus menerus mengobservasi realitas (immanent)
demi mencari kebenaran, bukan pembenaran. Ilmuwan Islam di abad
kegemilangannya menjadikan spiritualisme sebagai dasar dari sikap keilmuan
170. Sayyed Hossein Nasr, Islamic philosophy from its origin to the present: Philosophy in the land of prophecy,
USA: State University of New York Press, 2006.
171. Ibid., hlm. 5.
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mereka. Asketisme atau kezuhudan adalah salah satu karakter ilmuwan Islam
abad itu. Mereka biasa dipanggil “philosopher-scientist”172. Al-Tabbari (838–870),
Al-Razi (Rhazes, 864–930), Al-Zahrawi (Albucasis, 936–1013), Al-Biruni (973–
1050), Ibn Sina (Avicenna, 980–1037), Ibn al-Haitham (960–1040), Ibn alNafis (1213–1288), Ibn Khaldun (1332–1395), Ibn al-Baitar (1197–1248), and
Ibn Zuhr (Avenzoar, 1091–1161) adalah para ilmuwan Islam.173 Para ilmuwan
ini tidak hanya mensintesakan tradisi kedokteran (melalui metode sains dan
eksperimentasi) dari Yunani, tetapi juga dari Persia, India, dan Cina. Karya-karya
mereka menyebar ke seluruh sekolah kedokteran Eropa pada abad pencerahan
sampai sekarang. Mereka memberikan kontribusi besar bagi dunia kedokteran,
khususnya bagi Ibn Sina dan al Razi yang menuntun pada pengenalan metode
“karantina” (40 hari):
“They are regarded as among the greatest medical authorities of the ancient world
and the medieval world, physicians whose textbooks were used in European
universities up to the sixteenth century. These Arab and Muslim scholars were
among the first to make accurate diagnoses of plague, diphtheria, diabetes,
gout, cancer, leprosy, rabies, and epilepsy. Avicenna’s and Rhazes’s works on
infectious diseases led to the introduction of quarantine as a means of limiting
the spread of these diseases”.174

Sains Islam berbeda dengan sains yang berkembang di Barat sejak kelahiran
sekularisme. Sains Islam adalah pelayan Allah dan khalifah Allah, sedangkan
sains Barat adalah modern consumer175 atau mudahnya pengejar materialisme
tanpa henti. Poin penting konteks sains Islam adalah ilmu pengetahuan Islam
yang didefinisikan sebagai ilmu apapun, tidak hanya dalam definisi ModernBarat yakni ilmu-ilmu alam seperti teknik, fisika, biologi, matematika, dan
kimia, karena semuanya sakral dalam level dimensi tertentu. Dalam Islam, sains
adalah filsafat dan filsafat sendiri adalah hikmah yang meliputi kosmos (alam
semesta).176 Sains Barat berbeda dengan sains Islam yang memiliki fondasi etika
ke-Tuhan-an secara inheren dari berbagai macam pengalaman keberagamaan
mereka. Ilmuwan Islam adalah seorang spiritualis, filosofis, dan ahli al-Quran.
Misalnya penemu metode pertama “quarantine” Ibn Sina selain bergelar
“Shaikh al-Ra’is, yakni pemimpin bagi orang-orang bijak, beliau juga penghafal
172. Ibid., hlm. 45.
173. Bashar Saad, Omar Said, Greco-Arab and Islamic herbal medicine: traditional system, ethics, safety,
efficacy, and regulatory issues, USA: John Wiley & Sons, Inc, hlm. 8.
174. Ibid. hlm. 73. Lihat juga Muhammad Subarkah, “Ide Karantina Dan Bapak Kedokteran Moderen, Ibnu
Sina”, https://republika.co.id/berita/q90sno385/ide-karantina-dan-bapak-kedokteran-moderen-ibnu-sina,
diakses 30 April 2020.
175. Sayyed Hossein Nasr, Traditional Islam in the modern world, USA & UK: Kegan Paul International, 1994,
hlm. 18-19.
176. Sayyed Hossein Nasr, op.cit. 2006, hlm. 45.
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al-Quran saat berumur 10 tahun. Selain Ibn Sina, al-Razi juga seorang yang
sangat filosofis dan spiritual. Menurut al-Razi, penyakit mempunyai sebab-sebab
fisik, bukan hukuman Tuhan. Al-Razi saat itu menolak superstitious dan dogma
yang tidak berdasarkan pada realitas fisik yang dapat diobservasi. Sebagai
seorang filsuf dan spiritualis, Al-Razi (belajar filsafat dari ibn Rabban al-Tabari)
berpandangan bahwa sains membawa umat manusia kepada pencerahan: “I
prayed to God to direct and lead me to the truth…to seek and find the truth and bring
light out of darkness.177
Sebaliknya dalam dunia modern yang bersistem kapitalistik, sains Barat
justru menuntun umat manusia untuk ignore atas (kehadiran) Tuhan dengan
tanpa mencari kebenaran-Nya (tanda-tanda kebesaran-Nya), tetapi melayani
konsumerisme dan proses ini justru mengantarkan pada kekosongan hidup,
keterasingan, dan kehancuran bumi.178
Hal itu berbeda dengan beberapa kaum beragama yang ignore terhadap Covid-19
dalam level eksistensinya, mereka mempergunakan agamanya sebagai ‘alat
defensif atau proteksi diri’ dari desakan (tekanan) sistem kapitalisme. Mereka
menciptakan narasi mazhabnya di alam modernitas untuk mengisi kekosongan
makna hidupnya, menjelaskan hubungan mereka dengan dunia spiritual dan
juga menuntun bagaimana mereka hidup. Mereka mempunyai pandangan
dunia kemasukakalannya sendiri.179 Narasi yang diciptakan dalam sistem
discourse kaum beragama yang ignore atas Covid-19 ini memberi kedamaian,
kenyamanan, dan kebesaran terhadap mereka, tetapi belum menyelesaikan
keberadaan Covid-19. Sains modern mungkin bisa menyembuhkan penyakit
Covid-19, tetapi sains modern tidak bisa menyelesaikan masalah tekanan hidup
dalam menghadapi kegelisahan hidup dalam kesehariannya, keputusasaan
hidup, kekosongan eksistensi diri, dan tragedi yang menimpanya.180
Dalam sains Islam, keduanya selaras dan secara konsisten segaris. Jika kembali
ke al-Quran yang tekstual (ayat-ayat/tanda-tanda Qauliyah), maka kita diajak
merenung, berefleksi bahwa kosmos alam semesta adalah realitas (wujud)
Tuhan. Ayat-ayat (tanda-tanda) alam semesta (Kauniyah) adalah refleksi dari
keberadaan Tuhan Yang Maha Penyayang, Pengasih dan seterusnya. Semesta
adalah pemberian dari Pengasih dan Penyayang agar makhluk semesta,
177. Bashar Saad, Omar Said op.cit., hlm. 26.
178. Manuel Arias-Maldonado, Environment and Society Socionatural Relations in the Anthropocene, USA &
UK: Springer, 2015.
179. Karen Armstrong, A Short History of Myth, UK: Canongate Books Ltd, 2005.
180. Karen Armstrong, The Lost Art of Scripture, UK: the Bodley Head, 2019, hlm. 9.
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khususnya manusia mengenal-Nya. Dalam penelitian Sayyed Hossein Nasr,
seni dan sains yang wujudnya material adalah perwujudan (eksistensi) Allah
yang transcendental. Seni dan sains adalah manifestasi Allah yang Divine Unity
(Tauhid):
“The arts and sciences in Islam are based on the idea of unity, which is the
heart of the Muslim revelation. Just as all genuine Islamic art, whether it be the
Alhambra or the Paris Mosque, provides the plastic forms through which one
can contemplate the Divine Unity manifesting itself in multiplicity, so do all
the sciences that can properly be called Islamic reveal the unity of Nature. One
might say that the aim of all the Islamic sciences-and, more generally speaking,
of al1 –the medieval and ancient cosmological sciences –is to show the unity
and interrelatedness of all that exists, so that, in contemplating the unity of the
cosmos, man may be led to the unity of the Divine Principle, of which the unity
of Nature is the image”.181

Penelitian Nasr di atas dikuatkan oleh argumen Tariq Ramadan yang menyatakan
bahwa alam semesta adalah (sign/ayat) tanda-tanda dari keberadaan Allah: “From
the outset, the revealed text establishes a link between the written Revelation, knowledge,
and the surrounding Universe, as three dimensions testifying to God’s presence182. Bagi
Ramadan, alam semesta (‘yang material’ dalam konsepsi sains Barat) adalah
satu kesatuan dimensi keberadaan Allah selain dari pada wahyu dan (ilmu)
pengetahuan. Hal ini membuat alam semesta tidak hanya material saja tetapi
sesuatu yang sakral dan dengan demikian bermakna bagi relasi antara manusia,
alam, dan Tuhan. Argumen Ramadan dikuatkan oleh Nasr yang mengatakan
alam semesta (yang belum diformat menjadi seni dan sains) adalah juga tandatanda wujud Allah:
“Viewed as a text, Nature is a fabric of symbols, which must be read according
to their meaning. The Quran is the counterpart of that text in human words; its
verses are called ayat (“signs”), just as are the phenomena of Nature. Both Nature
and the Quran speak forth the presence and the worship of God”.183

Tariq Ramadan menekankan arti “ayat/ayah” sebagai “tanda-tanda” (sign),
bukan “verses” yang diambil dari discourse Barat pencerahan (politik sekuler).
Sebagai tanda-tanda Allah, alam semesta ini dimaknai sebagai duplikat atau
cerminan dari al Quran dan keduanya adalah cerminan dari pemilik sumber
kehidupan, yakni wujud Allah (the presence of Allah):
181. Sayyed Hossein Nasr, Science and civilization in Islam, Chicago: ABC International Group Inc, 2001, hlm.
21-22.
182. Tariq Ramadan dalam menjelaskan alam semsas sebagai perwujudan/kehadiran Allah merujuk pada
sumber al-Quran 64:1; 81:15–20; 87:1–5. Lihat Tariq Ramadan, Radical reform: Islamic ethics and
liberation, Oxford: Oxford University Press, 2009, hlm. 87.
183. Sayyed Hossein Nasr, opt.cit., hlm. 24.
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“The Heavens and the Earth, night and day, space and time, testify to the
presence and infinite generosity of the One who has laid out the Universe like
an open book pervaded with “signs” offered to people’s minds and hearts. The
notion of “signs” (âyât, sing. ayah) is essential and from the very beginning
it establishes a corresponsdence between orders. What has been translated
as “verses” in European languages—on the basis of the “verses” in Biblical
versification –has quite a different meaning in Arabic. The exact translation,
which is most significant here, is “sign,” which means that the revealed text is
made up of “signs” exactly as the surrounding Creation is a Universe of signs
that must be grasped, understood, and interpreted. Signs tell of meaning . . . and
the signs in the Universe therefore reveal that the latter is fraught with meaning.
One finds this even in Abû Hâmid al-Ghazâlî’s profound reflections about the
“outspread book” (al-kitâb al-manshûr), the Book of the Universe, which is the
theological as well as physical mirror of the Quran, the “written book” (al-kitâb
al-mastûr). This theme was common in early renaissance European literature
and gradually changed the outlook of the world, which was seen as a space to
be deciphered, interpreted, and understood: a horizon open to reason, learning,
and science”.184

Dari penelitian di atas, saya menyimpulkan bahwa sains Islam atau sains dan
Islam from within adalah ilmu pengetahuan yang memiliki fondasi nilai spiritual
sehingga secara internal manusia tidak mengalami kekosongan hidup. Fondasi
ini adalah ikatan segitiga sacral-profound antara manusia, kosmos (alam semesta)
dan Allah. Kita bukanlah makhluk satu-satu-Nya yang diberi keleluasaan atas
alam semesta sehingga bisa melakukan segala hal sekehendak hatinya. Sebagai
khalifah, manusia seharusnya memiliki tanggung jawab paling tinggi dalam
menjaga keberlangsungan alam semesta. Narasi semacam inilah yang perlu
dibangun dalam mengisi kekosongan eksistensi umat Islam. Narasi inilah yang
seharusnya direproduksi dalam situasi ketidakpercayaan (beberapa) umat Islam
yang seringkali bertindak defensif dan merasa terus-menerus menjadi korban
(mentality of victim) zaman modern. Narasi inilah yang secara principal membuat
peran agama (Islam) menjadi signifikan dalam mengembangkan sains.
Problem manusia modern anthropocentric mempunyai narasi egonya sendiri
dalam hal penaklukan alam melalui kebanggaannya atas rasionalisme (sains).
Rasionalitas manusia modern menganggap spesies non-manusia sebagai
material185 (hewan, tumbuhan, virus, bakteri, dan sejenisnya). Justru bagi
manusia modern, manusia yang berpikir bahwa alam semesta ini perlu dihargai,
dihormati, dan dipercayai memiliki energi kehidupan didefinisikan bodoh,
mistis, irasional, dan terbelakang. Dari perspektif kehendak dan ego manusia
184. Ramadan, op.cit., hlm. 87.
185. Henri Lefebvre, Dialectical Materialism, terj. John Sturrock, USA: University of Minnesota Press, 2009.
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modern, Covid-19 adalah kesalahan yang lain bukan dampak dari tindakan
manusia sejak era pencerahan, sains dan teknologi Barat atau industrialisasi
(kapitalisme awal). Dengan kata lain, Covid-19 bukanlah hasil kesalahan
manusia selama modernitas. Covid-19 adalah musuh manusia modern.
Padahal krisis modernitas di segala aspek kehidupan semakin terlihat jelas,
termasuk kemunculan Covid-19 adalah salah tanda bukti manusia tidak
memegang tanggung jawabnya dengan benar sebagai khalifah. Manusia kini
tidak bisa mengendalikan dan mengatur alam semesta. Alam semesta adalah
keteraturan yang perlu dipahami dan diperlakukan egaliter dengan semua
makhluk, bukan dieksploitasi sebagai semata-mata materi demi konsumerisme.
Dalam sains Islam, ekosistem dunia harus dilestarikan.186 Selain itu, alam
semesta adalah refleksi dari atau kehadiran Allah. Namun kesadaran semacam
ini justru disebut sebagai discourse terbelakang, irasional, dan superstitious dalam
discourse kaum sekuler Barat.
Dalam krisis modernitas, manusia telah melampaui batas. Rasionalisme Barat
dan praktik-praktik eksploitasi bumi oleh manusia tidak hanya membawa
malapetaka terkait urusan perubahan iklim, tetapi juga kekacauan ekosistem,
dan kemunculan Covid-19. Hal itu selaras dengan al Quran, surat Asy-Syuura:
27, berbunyi “Dan jikalau Allah melapangkan rezki kepada hamba-hambaNya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah
menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia
Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat”. Ayat
(tanda) ini mengisahkan ilustrasi bahwa Allah sebenarnya telah mencukupi
manusia, tetapi manusia lalai kepada Allah sehingga melampaui batasnya.
Walaupun ada fakta bahwa manusia menyalahkan Covid-19, fakta ini adalah
suatu kewajaran bagi sifat alamiah manusia; manusia selalu berusaha self-defense
dan protektif atas dirinya. Hal yang perlu digarisbawahi adalah Covid-19 tidak
dengan sendirinya muncul, tetapi adanya intervensi manusia yang berlebihan
(kapitalisme) atas alam semesta. Pertanyaan reflektif dari Allah yang tertulis
dalam teks al Quran: “Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan
membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?”
(Muhammad: 22). Di sini manusia mempunyai pilihan, apakah akan meneruskan
tindakan destruktif terhadap alam atas nama pertumbuhan ekonomi dan
186. “COVID-19 pandemic, an ‘unprecedented wake-up call’ for all inhabitants of Mother Earth,” https://news.
un.org/en/story/2020/04/1062322, diakes 29 April 2020; Covid-19 tidak membawa hanya keburukan
tetapi membantu keberlangsunagn alam, “7 things we’ve learned about Earth since the last Earth Day”,
https://www.vox.com/2020/4/22/21226521/earth-day-2020-climate-action-coronavirus-google-doodle
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kemajuan ataukah mundur secara proporsional demi keseimbangan manusia
dengan alam?
Sains Islam memberi ruang reflektif bagi ilmuwan Islam untuk terus mencari
kebenaran Allah (the Ultimate Divine), bukan pembenaran (verifikasi) dalam
mengobservasi alam semesta yang sakral. Semakin tinggi level spiritual
seseorang dalam beragama, maka semakin tinggi pula level rasionalitasnya dan
dukungannya atas sains serta tingginya level pengendalian diri atas emosinya.187
Discourse inilah yang banyak ilmuwan Islam kontemporer kritisi atas dunia
Barat dan dunia Islam.188
Saya pesimis terhadap kaum beragama yang ignore atas Covid-19, karena dari
level eksistensinya, partisi ruang dan waktu hidupnya begitu berbeda dengan
para ilmuwan Islam terdahulu di abad keemasan Islam. Saya juga belum
melihat titik cerah bagaimana menghentikan modernitas kapitalisme global.
Misalnya, ketika masa pandemi Covid-19 telah usai dengan ditemukan vaksin,
maka mesin besar kapitalisme global akan mengolah vaksin ini menjadi alat
traksaksi global demi keuntungan segelintir manusia (negara). Kehidupan
pun berlangsung kembali seperti semula, yakni kaum beragama tetap secara
eksistensial terancam ruang hidupnya dan spiritualismenya tengah direpresi baik
secara kultural maupun psikologis oleh budaya konsumerisme. Sementara itu,
kaum sekuler terus memiliki peluang mendefinisikan kaum beragama sebagai
kelompok yang terbelakang yang penting untuk diawasi dan dikendalikan terus
menerus demi eksistensi ke-sekuler-annya.

Penutup
Saya menekankan kembali kontribusi agama dalam menentukan sains dan
sebaliknya. Di atas, saya paparkan bahwa keberagamaan kita untuk kasus yang
tidak peduli atas bahaya Covid-19 adalah sikap defensif atas dirinya sendiri. Sikap
defensif adalah pertunjukan sang diri yang lemah yang memerlukan self-defense
dalam menghadapi modernitas. Dalam menghindari diri dari keputusasaan
dan ketidakberdayaan zaman modern yang represif, maka agama menjadi ‘alat’
eksistensial mereka dalam memenuhi kekosongan dirinya. Agama menjadi
eksistensi mereka dalam wujud identitas dan aliran pemikiran (mazhab) yang
187. Musa Maliki, “Spiritualitas, Ilmu, dan Emosi”, https://news.detik.com/kolom/d-4585871/spiritualitas-ilmudan-emosi, diakses 2 Mei, 2020.
188. Mohammed Arkoun, Islam: To reform or to subvert? London: Saqi Books, 2006; Tariq Ramadan, The quest
for meaning: Developing a philosophy of pluralism, UK: Penguin, 2012; Musa Maliki, Oksidentalisme:
Pandangan Hassan Hanafi terhadap tradisi ilmu Hubungan Internasional Barat, Yogyakarta: Graha Ilmu,
2019.
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mereka rengkuh atau alami sebagai bagian dari dirinya. Jiwa, tubuh, imajinasi,
dan spirit mereka terpusat pada agama. Problemnya, agama sendiri tereduksi
dalam rangka menjadi ‘senjata bertahannya’ kaum keberagamaan ini. Dengan
dalih agama yang mereka reduksi tanpa sadar, fakta baru dan rasionalitas
tentang Covid-19 tidak akan mau diterima oleh mereka karena hal tersebut
justru dipahami sebagai ancaman atas eksistensi hidup mereka. ‘Label/
simbol/pemaknaan’ agama yang mereka alami dan rengkuh adalah benteng
pertahanan terakhir mereka dalam menghadapi kapitalisme global yang begitu
represif, khususnya tradisi konsumerisme yang masuk ke dalam semua dimensi
kehidupan.
Tindakan mereka memang kontra produktif dan justru membenarkan discourse
sekularisme. Namun demikian, saya percaya pada tradisi Jawa tentang “agama
itu ageman” (pakaian-pelindung tubuh dan sekitarnya) dan gaman (senjata-selfdefense). Mereka sulit menghadapi zaman konsumerisme yang begitu represif.
Di era sekarang, belum ada sistem alternatif lain yang dapat menghadapi
konteks kapitalisme global. Sebagian kaum beragama baru sampai pada level
beradaptasi dan bernegosiasi dengan sistem kapitalisme global. Hal ini sangat
ditentukan pula oleh partisi ruang dan waktu setiap penganut beragama yang
berbeda-beda yang menjadikan masalah lebih rumit lagi.
Namun problem reduksi agama dan kapitalisme global tentunya tidak
seharusnya diteruskan karena di level ekstrem keduanya bisa dapat saling
menghancurkan atau salah satu sistem discourse tersebut secara sistemik
menuju pada penghancuran diri sendiri. Dalam kondisinya yang terkendali,
discourse kaum modern sekuler akan terus mendapat ‘angin segar’ untuk tetap
mengontrol secara diskursif kaum beragama yang ignorance ke dalam definisi
pengetahuannya melalui upaya reproduksi istilah-istilah baru secara terus
menerus seperti “terbelakang”, “islamis”, dan sebagainya.
Sedangkan sains dalam pengertian discourse modern sekuler justru bukan
untuk keberlangsungan manusia bersama alam, tetapi untuk menopang sistem
kapitalisme yang eksploitatif, konsumtif, dan materialistis. Discourse sekularisme
menjadi fondasi doktrin sainstisme dan teknologi. Doktrin ini menjadi ‘mitos’
yang masih sulit diruntuhkan sebab manusia telah menjadikannya sebagai
bagian dari eksistensi hidupnya sama halnya agama yang menjadi eksistensi bagi
beberapa kaum beragama. Dalam doktrin ini, manusia tidak hanya dijauhkan
dari alam, tetapi dijauhkan pula dari dirinya sendiri (alienation). Manusia
dimaterialkan sama halnya alam semesta demi menopang sistem kapitalisme
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demi materialisme (materi tanpa batas). Singkatnya, doktirn sains dan teknologi
yang obyektif justru secara instrumental menopang sistem kapitalisme global
yang destruktif. Sistem kapitalisme memaksa teknologi dan sains untuk terus
mengeksploitasi alam sampai pada titik di mana Covid-19 hadir menghentikan
sistem tersebut untuk sementara waktu.
Oleh sebab itu, Islam dan sains from within menjadi suatu solusi metodologis
–sebagai kekuatan diskursif. Kaum beragama (Islam), khususnya generasi baru
beragama (Islam) dewasa ini diharapkan lahir dari partisi ruang dan waktu yang
merujuk pada fakta sejarah ilmuwan islam. Dari discourse ilmuwan Islam, maka
discourse yang direproduksi di masa depan adalah keselarasan antara ruang
spiritual dan material, ruang imajinasi transcendental dan immanent, dan gairah
ritual dan gairah rasionalitas serta ukhrawi dan duniawi (secular). Dengan
demikian, proses penghayatan keberagamaan umat penting untuk selalu
diawali dengan disiplin ketat dalam mempelajari agama secara bertahap melalui
guru-guru yang tidak hanya secara pribadi dikenalnya, tetapi secara spiritual dan
praktik keseharian menunjukkan ketaqwaannya.
Ilmuwan Muslim terdahulu mencari kebenaran (wujud) Allah melalui akalnya
dalam format sains. Sains memberi prosedur dalam memaknai semesta sebagai
kehadiran Allah sehingga alam semesta tidak diekploitasi dalam wujud sebagai
materi, tetapi dimaknai secara mendalam dalam dimensi sacred dan Allah
dalam dimensi the Ultimate Divine. Berpijak dari doktrin ‘Tauhid’ inilah
intelektual Muslim bersama alam bisa harmonis dan saling menghargai. Dari
discourse ilmuwan Muslim ini, pemaknaaan Covid-19 dapat secara disiplin
dan proporsional ditempatkan pada posisi dan dimensinya secara tepat, tidak
lagi secara serampangan dimaknai dan digeneralisasikan di ruang publik yang
membawa implikasi luas terhadap umat.
Selain itu, problem titik temu Tauhid dengan teks skriptual agama lain menarik
untuk menjadi bahan diskusi dan penelitian lebih lanjut yang juga penting
demi menghindari benturan karena perbedaan. Titik temu dalam ruang dan
waktu universal dan substantif adalah kunci utama agar discourse ilmuwan Islam
terdahulu dapat dilestarikan.
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Abstrak
Studi ini mengkaji hubungan agama, sains, dan Covid-19 dalam perspektif
sosial-agama. Ada tiga pertanyaan utama dalam studi ini: (a) bagaimana titik
perjumpaan dan pertengkaran antara agama dan sains itu berlangsung; (b)
bagaimana respons dan perspektif agama terhadap wabah; dan (c) bagaimana
kemampuan agama bertahan di tengah ancaman pandemi Covid-19. Studi
menemukan bahwa selalu ada titik tengkar dan dialog antara sains dan
agama. Lalu, doktrin agama juga memiliki pandangan bahwa wabah itu bisa
jadi hukuman atau cobaan dari Tuhan sehingga menjadi anti sains, walau ada
organisasi Muhammadiyah yang akrab dengan sains sehingga ikut memengaruhi
landasan pemikiran keagamaan yang dibangunnya. Terakhir, agama diyakini
dapat bertahan karena modal institusi dan tradisi spritualitas di tengah kuatnya
Covid-19.
Kata kunci: Agama, Covid-19, Sains, Spritualitas

Pendahuluan
Apa yang terjadi akhir-akhir ini setelah munculnya pandemi Covid-19
memengaruhi banyak hal dalam segala lini kehidupan manusia. Tentu saja, yang
menjadi tantangan beratnya adalah ketika pandemi ini menimbulkan banyak
korban di seluruh dunia. Catatan resmi dari WHO, yang positif terpapar virus
itu mencapai 4.013.728, dengan kematian mencapai angka 278. 993 jiwa.189
Sedangkan di Indonesia, per 11 Mei 2020, catatan angka dari Covid-19 sudah
menyentuh angka 14.265 yang positif, 2.881 yang sembuh dan 991 yang
189. https://covid19.who.int. Diakses tanggal 12 Mei 2020.
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meninggal.190 Hal itu kemudian berimplikasi dalam segala relasi, ekonomi,
politik, budaya dan agama. Dalam hal ini, agama mendapatkan tantangannya
ketika pandemi semakin meluas. Agama lalu dipertanyakan relevansinya dalam
kehidupan manusia.191 Perdebatan yang mempertanyakan relevansi agama,
kemudian juga dihubungkan dengan posisinya yang berhadap-hadapan dengan
sains, bukanlah topik baru. Kajian dilakukan oleh Yuval Noah Harari, yang
melihat hubungan agama -- terutama agama besar -- dan manusia dalam sejarah
panjang dunia. Agama, dalam pendefinisian Harari, sebagai penyatuan dari
manusia-manusia yang ada di bumi, baginya agama demikian sama seperti
keberadaan kerajaan besar dan mata uang, keduanya juga mengikat umat
manusia.192 Lalu, lebih dari itu, di bagian yang lain, Harari melihat pencapaian
manusia dengan optimisme yang besar, dengan apa yang disebutnya sebagai
transformasi manusia dari homo sapiens ke homo deus, dari manusia menjadi
tuhan.193
Sejauh ini, literatur, terutama diskursus di Indonesia yang membicarakan
hubungan agama dan sains pada integrasi keduanya. Sebab pada awalnya
terlihat dapat saling berbenturan, sehingga perlu dicari rumusan untuk
mempertemukan antara keduanya.194 Di antaranya melalui diskursus ayatayat sains yang terkandung dalam Al-Quran.195 Kementerian Agama tak luput
daripadanya.196 Pembicaraan tentang integrasi sains dan agama juga sudah
menjadi wacana yang masif di beberapa perguruan tinggi Islam.197 Pembicaraan
190. https://covid19.go.id. Diakses tanggal 12 Mei 2020.
191. Salah satu puisi yang sempat viral di awal munculnya Covid-19 ditulis oleh Said Muniruddin. Dalam
puisinya, yang sarat dengan makna sufistik, dia menulis tentang runtuh ritual agama, dan menawarkan
pendekatan sufisme untuk meletakkan ulang makna keberagamaan yang menyentuh nilai ketuhanan.
Berikut puisinya, Bubarnya Agama/ Makkah sepi// Madinah sunyi// Kakbah dipagari// Masjid tutup//
Jamaah bubar// Jumat batal// Umrah di stop// Haji tak pasti// Lafadz adzan berubah// Salaman
dihindari// Corona datang// Seolah-olah membawa pesan// Ritual itu rapuh!// Ketika Corona dating//
Engkau dipaksa mencari Tuhan// Bukan di tembok Kakbah// Bukan di dalam Masjid//
Bukan di mimbar khutbah//Bukan dalam thawaf// Bukan pada panggilan azan// Bukan dalam shalat
jamaah// Bukan dengan jabat tangan// Melainkan pada keterisolasianmu// Pada mulutmu yang terkunci//
Pada hakikat yang tersembunyi// Corona mengajarimu,//Tuhan itu bukan (melulu) pada keramaian//
Tuhan itu bukan (melulu) pada syariat// Tuhan itu ada pada jalan keterputusanmu// Dengan dunia
yang berpenyakit// Corona memurnikan agama//Bahwa tak ada yang boleh tersisa// Kecuali Tuhan itu
sendiri!// Temukan Dia. https://saidmuniruddin.com/2020/03/16/bubarnya-agama/ Diakses tanggal 11
Mei 2020.
192. Yuvah Noah Harari, Sapiens: A Brief History of Humankind (Canada: Signal Book, 2014), hlm. 183.
193. Yuvah Noah Harari, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow (HarperCollins, ), hlm. 19.
194. Bambang Sugiharto, Ilmu dan Agama dalam Kurikulum Perguruan Tinggi dalam Zainal Abidin Bagir dkk.
(Editor), Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 39.
195. Septiana Purwaningrum, Elaborasi Ayat-Ayat Sains dalam Al-Quran: Langkah Menuju Integrasi Agama dan
Sains dalam Pendidikan, (Kediri: Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan, 2015), hal.
124.
196. Faizin, Integrasi Agama dan Sains dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI, (Riau: Jurnal Ushuluddin,
2018), hal. 19.
197. Abu Darda, Integrasi Ilmu dan Agama: Perkembangan Konseptual di Indonesia, (Ponorogo: At-Ta’dib,
2015), hlm. 45.
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ini bertujuan untuk saling mempertemukan berbagai disiplin ilmu guna
memahami kompleksitas persoalan sekaligus memberi jalan penyelesaian.198
Selain itu, pelacakan literatur untuk melihat posisi agama dalam perspektif
sosial-agama, dapat dilihat dari bagaimana posisi agama sebagai bagian penting
dari struktur sosial, sumber nilai dalam pembentukan tatanan masyarakat
dan kebutuhan batin individu.199 Agama itu sendiri sebuah institusi, yang
diorganisir berdasarkan fungsinya, komunal, institusional dan asosiasonal.200
Berger memberikan pemaknaan terhadap agama sebagai hasil konstruksi realitas
sosial yang dilakukan oleh manusia yang kemudian menciptakan pranata
sosial.201 Lalu, seperti kata Weber, agama mengkonstruk perihal yang sakral
dan kemudian menjaganya dengan penekanan kepada keharusaan taat kepada
norma-norma yang telah disusun.202 Secara lebih khusus, diskursus mengenai
posisi Islam dengan manusia, selalu menjadi problematik, ketika agama ini
diberikan penafsiran, karena variatifnya ruang tafsir dalam tradisi intelektual
Islam. Oleh karenanya, dalam konsteks sosial kemasyarakatan, Islam dipandang
sebagai agama yang memiliki dua medium, privat dan publik, atau disebut juga
individu dan sosial. Dalam hal itu pula Islam dipandang sebagai agama yang
memiliki orientasi kesalehan sosial untuk memastikan adanya transformasi
sosial untuk kemanusiaan.203 Transformasi demikian dapat dikatakan sebagai
upaya menemukan agama untuk menegakkan tatanan sosial, atau apa yang
disebut dengan Islam Transformatif.204 Bahkan, upaya menggerakkan agama
juga dapat dilihat dari peranan tasawuf sebagai bagian dari misi kemanusiaan
yang merupakan bagian dari ajaran Islam.205
Tujuan tulisan ini untuk melengkapi pembicaraan antara agama, wabah –
dalam hal ini Covid-19 – dalam perspektif sosial keagamaan. Di mana banyak
riset sebelumnya yang disinggung baru membicarakan integrasi antara agama
dan sains serta posisi agama dalam kehidupan sosial, namun belum menyentuh
pembicaraan mengenai hubungan antara agama, sains, dan Covid-19. Hal
198. Andik Wahyun Muqoyyidin, Integrasi dan Interkoneksitas Ilmu-Ilmu Agama dan Sains Menuju Pendidikan
Tinggi Islam Center of Execellences, (Bandung: EduSentris, 2014), hlm. 170.
199. Syaiful Hamali, Agama dalam Perspektif Sosiologis, (Lampung: Al-Adyan, 2017), hlm. 223-224.
200. Mun’im Sirry, Membendung Militansi Agama: Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern, (Jakarta:
Erlangga, 2003), hlm. 24.
201. Ali Machsan Moesa, Nasionalisme Kyai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm.
70.
202. Max Weber, Sosiologi Agama, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 407.
203. Ahmad Baso, Alquran dan Transformasi Sosial dalam Syeh Mahdi dan Singgih Agung, Islam Pribumi:
Mendialogkan Agama, Membaca Realitas, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 11-12.
204. Moeslim Abdurrahman, Islam sebagai Kritik Sosial, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. vi.
205. Said Aqil Siraj, Tasawuf sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi, Bukan Aspriasi,
(Bandung: Mizan, 2006), hlm. 16.
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ini dikarenakan Covid-19 merupakan wabah baru. Sejalan dengan itu, dapat
dirumuskan tiga pertanyaan tentangnya: (a) bagaimana titik perjumpaan dan
pertengkaran antara agama dan sains;. (b) bagaimana respons dan perspektif
agama terhadap wabah; dan (c) bagaimana kemampuan agama bertahan di
tengah ancaman pandemi Covid-19.
Tulisan ini didasarkan pada tiga argumen: (a) Titik perjumpaan dan pertengkaran
antara agama dan sains didasarkan pada basis ontologi dan epistemologi dari
keduanya. Bagi Islam, sains bukanlah hal yang terpisah dari ajaran agama,
bahkan diyakini sebagai bagian dari upaya memperkuat kebenaran dalil dan
doktrin agama; (b) Agama memiliki dua cara dalam memberikan respons,
pertama dilihat sebagai bagian dari doktrin agama, apakah itu cobaan atau
hukuman, sebagaimana yang sering dibaca dalam kitab-kitab suci. Sedangkan
dalam menawarkan perspektifnya, agama menjadikan basis komunal, seperti
ulama, institusi dan tafsir sebagai cara menghadapi wabah; (c) Agama tidak
akan meninggalkan ritual dan basis komunalnya, walau di awal wabah sempat
mendapat kritikan tajam dari penganut sufisme yang mempercayai bahwa
spritualitas akan mengatasi ritual dan formalisme agama. Peranan ulama,
instansi keagamaan, ruang publik keagamaan dan produksi tafsir agama atas
wabah akan semakin mendapatkan perannya.

Titik Perjumpaan dan Pertengkaran antara Agama dan Sains
Titik awal dari agama adalah kepercayaan terhadap hal yang abstrak, yang
disebut iman, dalam pengertian bahwa kebenaran yang dikandungnya berasal
dari Tuhan dan bukan merupakan rekayasa dari manusia tentang keberadaan
kekuatan adikodrati.206 Kepercayaan dalam agama tidak bisa dibuktikan secara
empirik,207 sehingga penganut agama harus meyakini hal tersebut tanpa perlu
mempertanyakan apakah hal demikian benar atau tidak. Sains sebaliknya,
dengan mengutip Arthur J. D’Adamo yang mengatakan bahwa sains dibangun
atas pengertian baru kemudian pada keyakinan.208 Pada titik inilah, sains berbeda
jalan dengan agama,209 disebabkan oleh basis epistemologi yang berbeda.210
206. Amri Marzali, Agama dan Kebudayaan (Bandung: Umbara, 2016), hlm. 5.
207. Zuhari Misrawi, Al-Quran Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil ‘Alamin, (Jakarta: Pustaka
Oasis, 2010), hlm. xxviii
208. Kata Pengantar Budhy Munawar-Rachman dalam Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis,
Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 16.
209. Pada perdebatan lainnya, mengenai terlepasnya sains diri dari filsafat, sehingga kehilangan dimensi
religiusitas dan transendentalisme sehingga berakibat sains kemudian menghantam nilai-nilai
kemanusiaan, lihat Haidar Bagir, Buku Saku Filsafat Islam, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 51-53.
210. Tawarannya adalah dengan beranjak melihat darimana basis sainsnya dibangun, apakah dari hikmah atau
filsafat. Lihat Idrus Shahab, Beragama dengan Akal Jernih, (Jakarta: Serambi, 2007), hlm. 198-199.
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Dalam sejarah pertengkaran itu, tentu saja mengenai teori evolusi yang
berkembang dalam perdebatan antara saintis di Barat dengan kaum
agamawan211. Penemuan ilmiah Charles Darwin kemudian menjadi perdebatan
panjang dengan doktrin di dalam Bible mengenai kitab Kejadian.212 Hal lain
juga berkembang pada penemuan ilmiah tentang orientasi seksual dan identitas
gender, yang kemudian berhadap-hadapan dengan doktrin agama bahwa
orientasi seksual hanya satu yang direstui oleh Tuhan, yakni antara laki-laki
dengan perempuan.213 Norma-norma agama ini kemudian menjadi titik tengkar
sengit ketika para agamawan yang meosisikan diri menjadi juru bicara Tuhan,214
dengan para penentangnya, seperti saintis dan kaum humanis yang berpegang
kepada antroposentris.
Keadaan ini kemudian berakibat pada dua titik ekstrim, agama yang menolak sains
karena dianggap penemuan sains malah menjauhkan manusia dari keyakinan
kepada hal gaib, seperti Tuhan, dan otomatis hal itu akan memperngaruhi tingkat
loyalitas kepada agamawan sebagai institusi keagamaan.215 Sedangkan kutub
berikutnya, sains terus tumbuh dengan semakin otonom sehingga akan berakhir
pada ateisme,216 agnostik atau sekularisme. Segala hal yang awalnya diterangkan
oleh agama secara abstrak dan yang mendengarnya harus meyakini tanpa syarat,
lalu dengan adanya penemuan sains, hal-hal demikian terbantahkan. Tentu
saja, hal yang paling dikenang dalam perdebatan antara sains dan agama adalah
tentang bumi itu datar atau bulat. Dalam kitab suci, baik Islam maupun Kristen,
secara tekstual disebut bahwa bumi datar dan dihamparkan, namun penemuan
211. Syarif Hidayatullah, Agama dan Sains: Sebuah Kajian tentang Relasi dan Metodologi, (Yogyakarta: Jurnal
Filsafat, 2019), hlm. 117.
212. Fritz Ridenour, Dapatkah Alkitab Dipercaya?, (Jakarta: Gunung Mulia, 2000), hlm. 135-37.
213. Beberapa kajian di Indonesia, sedari awal sudah menempatkan orientasi seksual LGBT sebagai perilaku
menyimpang, lihat Yudianto, Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonsia serta
Upaya Pencegahannya, (Lampung: Nizham, 2016), hlm. 62. LGBT juga dianggap bertentangan dengan
perspektif Islam, lihat Tri Ermayani, LGBT dalam Perspektif Islam, (Semarang: Humanika, 2017), hlm. 147.
Selain itu, LGBT juga ditimbang dalam kajian HAM dan agama dalam ruang lingkup perundang-undangan
Indonesia, lihat Roby Yansyah dan Rahayu, Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT):
Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia, (Semarang: Law Reform, 2018), hlm.
132. Kemudian, isu LGBT juga menjadi fokus di media surat kabar dengan framing anti LGBT, lihat Suranto
Aw, Dyna Herlina dan Benni Setiawan, Agama dan Media Diskursus LGBT dalam Opini SKH Republika,
(Surakarta: Komuniti, 2017) hlm. 105.
214. Siapa yang menjadi juru bicara Tuhan selalu menjadi problematika. Hal ini berkaitan dengan siapa yang
paling otoritatif menafsikan maksud suara Tuhan. Mengenai topik ini, Khaled Abou Fadl menulis tentang
perbedaan siapa yang akan bersuara otoriter dan siapa juga yang disebut memiliki otoritatif, lihat Khaled
M. Abou Fadl, Atas Nama Tuhan: dari Fiqh Otoriter ke Fiqh Otoritatif, (Jakarta: Serambi, 2004). Pendekatan
lain dalam membaca maksud Tuhan, dengan memakai perspektif hermeneutika, lihat Komaruddin
Hidayat, Menafsirkan Kehendak Tuhan, (Jakarta: Teraju, 2004).
215. Pada kasus berbeda, penolakan terhadap agama, tidak lagi menjadi monopoli kaum Kristen di Barat,
melainkan juga sudah merambah dunia muslim, seperti di Saudi Arabia, sebuah wilayah yang sangat
kental dengan Islam skriptualisnya, lihat Hannah Wallance, https://secularhumanism.org/2020/01/menwithout-god-the-rise-of-atheism-in-saudi-arabia/. Diakses tanggal 17 Mei 2020.
216. Tony Ilham Prayogo dan Hadi Fathurizka, Ateisme dalam Perspektif Barat dan Timur, (Ponorogo: Kalimah,
2019), hlm 101-102.
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ilmiah mengatakan sebaliknya. Penemuan sains yang terus berlanjut sampai
saat ini, seperti mengurangi makna keberagamaan atau otoritas keagamaan.
Agamawan lalu mendapatkan ancaman terhadap otoritasnya, misalnya pada
kasus terbaru dengan berkembangnya dunia digital, umat beragama memiliki
rasa otonom untuk memilih sendiri apa yang hendak didengarnya.217
Titik tengkar ini, antara agama dan sains dapat dilihat sebagai bias sejarah
modern Barat. Sedangkan pemikir Islam seperti Al Attas218 dan Ismail Al
Faruqi219 meyakini bahwa dalam Islam, agama dan sains dapat melakukan
perjumpaan yang bahkan disebutnya dengan Islamisasi pengetahuan.220
Islamisasi ini tidak kebal kritik, baik karena warna apologetiknya maupun
bangunan keilmuannya.221
Namun, cita-cita dari pemikir yang meyakini bahwa adanya islamisasi ilmu
karena melihat sains yang berkembang di Barat malah menjauhkan manusia
dari makna kemanusiaannya. Sains yang tercerabut dari makna ilahiah yang
kemudian melahirkan bencana kemanusiaan,222 terutama menyebabkan
perubahan iklim.223 Kelompok Islamisasi atau integrasi keilmuan ini meyakini
kalau agama dan sains dipertemukan, maka akan dapat menjawab persoalan
kemanusiaan secara lebih komprehensif. Di Indonesia, ide tentang islamisasi
dikembangkan dengan kuat oleh murid-murid Naquib Al-Attas yang berbasis di
lembaga INSIST.224 Sedangkan di sisi lain, upaya menjembatani antara agama
dan sains, diperlihatkan pada semangat pembentukan UIN di seluruh pelosok
Indonesia. Dan yang paling elaboratif terhadap isu itu, yang disebut sebagai

217. Shafrida Wati, M. Alkaf dan Zahratul Idami, Agama Generasi Milineal: Fenomena Hijrah dan Perubahan
Landscape Keislaman di Aceh (Langsa: Penelitian IAIN Langsa, 2019). Tidak diterbitkan.
218. Pemikir dari Malaysia ini mendirikan International Institute of Islamic Thought and Civilisation (ISTAC)
yang menjadi tempat persemaian gagasan Islamisasi Pengetahuan.
219. Pemikir kelahiran Palestina ini pindah ke Amerika Serikat, lalu mendirikan The International Institute of
Islamic Thougth. Biografi singkatnya dapat dibaca di https://iiit.org/en/dr-ismail-al-faruqi/.
220. Siti Yumnah, Diskursus Islamisasi Pengetahuan, (Bangil: Pancawahana, 2019), hlm. 44.
221. Ziauddin Sardar adalah pemikir yang paling keras melakukan kritik terhadap konsep Islamisasi
Pengetahuan. Lihat Muslih, Kritik Ziauddin Sardar terhadap Konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan Ismail
Al-Faruqi (Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2017). Tidak diterbitkan. Lihat Muhammad Taufiq dan
Muhammad Yasir, Mengkritisi Konsep Islamisasi Ilmu Ismail Raji Al Faruqi, (Yogyakarta: Jurnal Ushuluddin,
2017), hlm. 108-109.
222. Ahmad Zainul Hamdi, Agama di Tengah Jaring-jaring Dunia Modern, (Surabaya: Religio, 2013), hlm. 1.
223. Fachruddin M. Mangunjaya, Bertahan di Bumi: Gaya Hidup Menghadapi Perubahan Iklim, (Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 2008).
224. Lembaga ini aktif menerbitkan pikiran-pikiran di jurnal Islamia, mengenai ide Islamisasi pengetahuan,
Islamic Wordview dan kritik terhadap, apa yang disebut liberalisme, pluralisme dan sekularisme. Bahkan
Lembaga ini secara khusus pernah mengadakan kursus pemikiran Syed Naquib Al-Attas, https://insists.id/
pengantar-pemikiran-syed-muhammad-naquib-al-attas/. Diakses 17 Mei 2020.
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integrasi dan interkoneksi ilmu pengetahuan, seperti yang dilakukan di UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui pemikir utamanya, M. Amin Abdullah.225

Respons dan Perspektif Agama terhadap Wabah
Untuk menjawab bagian ini, apa yang terjadi di Aceh dapat dijadikan sebagai
studi kasus. Ketika Covid-19 menyerang, wabah dilihat dalam kacamata
kearifan orang terdahulu, sehingga mendorong muncul gerakan mengarak obor
di sepanjang kampung.226 Arakan obor dipercayai dapat mengusir Covid-19
sebagaimana pada masa lalu, ketika nenek moyang mereka berhasil mengusir
wabah dengan obor dan bacaan dari al-Quran. Di Aceh, Covid-19 dilihat
sebagai kelanjutan wabah-wabah yang pernah ada di masa nenek moyang,
sehingga ketika menghadapi wabah itu,227 logika yang digunakan seperti yang
disampaikan para ahli budaya dari Aceh dengan melihat masa lalu sebagai cara
menghadapi Covid-19.228 Seperti ada keyakinan bahwa virus itu akan dapat
ditangkal ketika jari secara berselang ditempel daun inai.229 Sikap anti sains
itu diamini oleh para ulama di Aceh bahwa dengan tetap menjalankan ajaran
agama, sehingga selama bulan Ramadan 2020, tidak ada masjid yang ditutup,230
walau MUI dan Kementerian Agama telah mengeluarkan himbauan agar
tempat-tempat ibadah dikosongkan dari keramaian.231
Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya agama, atau agamawan memberikan
perspektifnya terhadap wabah. Dalam agama, diyakini kalau Tuhan itu marah
kalau ajarannya tidak diikuti.232 Kemarahannya itu ditampilkan dengan diberikan
azab kepada umat manusia yang membangkang. Cerita pembangkangan dan
azab yang diterima itu banyak diceritakan dalam agama-agama Abrahamik,
225. M. Amin Abdullah dkk, Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi Interkoneksi: Sebuah Antologi,
(Yogyakarta: Suka Press, 2007).
226. https://bagbudig.com/pandemi-corona-dan-suwa-empire/. Diakses 17 Mei 2020.
227. https://aceh.tribunnews.com/2020/03/23/virus-dan-obat-penangkalnya-dalam-perspektif-masyarakataceh. Diakses tanggal 17 Mei 2020.
228. https://www.tagar.id/daya-tahan-tubuh-orang-aceh-kuat-di-tengah-corona. Diakses tanggal 17 Mei 2020.
229. https://aceh.tribunnews.com/2020/04/02/memerahkan-jari-dengan-daun-inai-dipercaya-bisa-cegahcorona-benarkah. Diaskes 17 Mei 2020.
230. https://aceh.tribunnews.com/2020/04/21/mpu-aceh-bolehkan-warga-shalat-tarawih-di-masjid-asalterpenuhi-syarat-ini. Diakses tanggal 17 Mei 2020.
231. https://kemenag.go.id/berita/read/513202/dirjen-bimas-islam--ramadan-di-rumah-tak-mengurangikualitas-ibadah. Diakses tanggal 17 Mei 2020. Lihat https://kemenag.go.id/berita/read/513332/menag-masih-pandemi--salat-id-di-rumah-dengan-keluarga-inti. Diakses tanggal 17 Mei 2020. Lihat https://mui.
or.id/berita/27848/mui-keluarkan-tausiyah-ramadhan-1441-h-di-tengah-wabah-covid-19/. Diakses tanggal
22 Mei 2020
232. Keberagamaan demikian, yang diprotes oleh Ahmad Wahib dalam catatan hariannya. Lihat ulasan itu
dalam https://tirto.id/pergolakan-pemikiran-islam-keresahan-keresahan-ahmad-wahib-cGJD. Diakses 17
Mei 2020.
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seperti Yahudi, Nasrani dan Islam. Bahkan, umat Yahudi dihukum oleh Tuhan
karena menyembah patung anak sapi dengan tidak mengeluarkan mereka dari
Padang Tih selama 40 tahun.233 Padahal ketika itu, Musa sedang berbicara
dengan Tuhan dan mengambil apa yang terkenal dalam tradisi Yahudi dengan
Ten Commademens, Sepuluh Perintah Tuhan.234 Dalam Islam, tidak kalah
banyaknya hal itu. Dalam al-Qur’an misalnya dikisahkan bagaimana umatumat yang ingkar kepada ajakan rasul Tuhan dihukum dengan berat. Oleh
karena itu, agama pada aspek doktrinal sangat melekat dengan masyarakat yang
tidak akrab dengan sains.Akhirnya, konstruksi yang dibangun berupa apabila
hendak menghindari dari amukan Tuhan, maka harus menuruti apa yang
diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang.
Namun hal itu tidak sepenuhnya demikian, karena pada titik tertentu, para
agamawan juga cepat sadar akan perkiraan dari para saintis.235 Misalnya,
respons cepat dari ulama Saudi untuk menutup dua kota suci.236 Meniadakan
umrah, sempat menutup Masjidil Haram dan Nabawi dalam ibadah salat
malam di bulan Ramadan.237 Sedangkan untuk ibadah haji, sampai tulisan ini
dibuat, belum ada keputusan apakah tahun ini bisa dilangsungkan atau tidak,
karena karena menunggu perkembangan terakhir pandemi Covid-19.238 Di
Indonesia, hal serupa juga dilakukan oleh ormas Islam seperti Muhammadiyah
yang menyerukan untuk meniadakan ibadah tarawih di masjid sampai dengan
salat Idul Fitri berjamaah.239 Namun berbeda dengan varian keagamaan dari
kelompok lain yang memilih tetap melaksanakan ibadah seperti biasa, walau
dengan himbauan mentaati protokol Covid-19.
Analisis yang dapat diberikan akan hal itu tentu saja berhubungan dengan tipikal
dari gerakan agama tersebut. Muhammadiyah misalnya, sebagai organisasi
modern, relasi antara anggota dengan pimpinan tidaklah berbentuk patron233. Tentang kisah Samiri dan anak sapi, lihat https://republika.co.id/berita/pq1s96313/kisah-samiri-danpatung-anak-sapi. Diakses 17 Mei 2020. Namun ada Analisa lain tentang pengembaraan umat Yahudi di
Padang Tih, lihat https://ibtimes.id/hijrah-nabi-musa-dari-mentalitas-inferior-bangsa-israel-hingga-impiantanah-yang-dijanjikan/. Diakses tanggal 17 Mei 2020.
234. Sepuluh Perintah Tuhan itu tentang ajaran yang mengatur hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh umat
Yahudi, lihat Budhy Munawar-Rachman (Peny), Karya Lengkap Nurcholish Madjid, (Jakarta: Nurcholish
Madjid Society, 2019). hlm. 3679.
235. Dahlan Iskan menangkap hal itu ketika melihat masjid yang dikelola oleh kelompok yang memiliki orientasi
skriptularis yang meniadakan salat Jumat, berbanding terbalik dengan kelompok yang memegang tradisi,
lihat https://www.disway.id/r/877/berpikir-1000. Diakses 17 Mei 2020.
236. https://www.kompas.com/global/read/2020/04/03/153020170/arab-saudi-tutup-penuh-mekkah-danmadinah-jam-malam-bertambah-jadi-24-jam?page=all. Diakses tanggal 17 Mei 2020.
237. https://republika.co.id/berita/q9jbe9385/tarawih-berjamaah-di-masjidil-haram-dan-nabawi-ditiadakan.
Diakses tanggal 17 Mei 2020.
238. https://kemenag.go.id/berita/read/513321/pemerintah-tunggu-kepastian-haji-dari-arab-saudi-hingga-20mei-2020. Diakses tanggal 17 Mei 2020.
239. https://ibtimes.id/hukum-melaksanakan-shalat-idul-fitri-di-rumah/. Diakses tanggal 18 Mei 2018.
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klien yang ketat. Hubungan keduanya lebih diatur oleh aturan organisasi. Jadi,
strukturnya lebih terlihat organisatoris. Ini tentu saja berhubungan dengan
tipikal organisasi urban yang lebih mengedapankan rasionalitas daripada
ketundukan.
Hal itu berbeda dengan organisasi keagamaan tradisional yang relasinya lebih
diatur antara santri dengan kyai.240 Kyai apabila melepaskan diri dari santri,
misal dengan meniadakan ruang publik keagamaan seperti salat, wiridan,
tahlilan dan keramaian lainnya, akan kehilangan otoritasnya, karena diambil
oleh aturan yang nantinya akan mengikis wibawa kyai. Santri juga demikian,
hubungan patron klien dengan kyai kemudian ikut menentukan keberadaannya
dalam ruang publik keagamaan. Jadi tidak mungkin, kyai dan santri seluruhnya
tunduk kepada peraturan formal, misalnya, yang dibuat oleh negara, bahkan
untuk alasan kesehatan sekalipun. Diskursus mengenai otoritas keagamaan
dapat dilihat dari tiga unsur penting dalam menopang otoritas keagamaan,
yaitu pesantren, NU dan Kyai yang masiha berperen penting dalam kehidupan
masyarakat di sana.241
Dalam satu video yang beredar luas, salah seorang kyai yang paling dihormati
oleh elite politik dan tentu saja oleh para santri, Habib Luthfi, melakukan
kontra diskursus dengan narasi resmi negara tentang Covid 19.242 Kemudian,
juga menyiarkan ramuan yang diyakini secara keagamaan akan dapat melawan
Corona.243 Apa yang dilakukan oleh Habib Luhtfi adalah cara para kyai
mempertahankan otoritasnya di depan santrinya. Dua hal itu, sikap organisasi
Muhammadiyah dan kyai NU, menunjukkan bagaimana perspektif berbeda
agamawan dan organisasi agama Islam dalam merespons wabah.

Kemampuan Agama Bertahan di Tengah Ancaman Pandemi
Covid-19
Yuvah Noah Harari dalam satu ceramahnya mengatakan bahwa agama adalah
sebuah cerita hebat yang ditulis oleh manusia.244 Baginya, sebagai seorang
240. Sebagai catatan, secara keorganisasian, PB NU juga seirama dengan PP Muhammadiyah, lihat https://
www.cnnindonesia.com/nasional/20200403193608-20-490193/pbnu-salat-idul-fitri-di-rumah-demicegah-corona. Diakses tanggal 18 Mei 2020.
241. Yanwar Pribadi. (2013). Religious Networks in Madura: Pesantren, Nahdlatul Ulama, and Kiai as the
Core of Santri Culture.Al Jamiah.Volume 51. Nomor. 1.
242. https://www.youtube.com/watch?v=MQjO8qMfkpk&t=225s. Diakses tanggal 22 Mei 2020.
243. https://www.nu.or.id/post/read/117506/virus-corona-merebak--habib-luthfi-bagikan-ijazah-penangkal.
Diakses tanggal 18 Mei 2020.
244 .https://www.ted.com/talks/yuval_noah_harari_what_explains_the_rise_of_humans/
transcript?language=id. Diakses tanggal 18 Mei 2020.
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sejarawan positivis, hal demikian, mengarang cerita adalah jalan untuk membuat
agama dapat bertahan dengan begitu lama. Agama tentu bagi para penganut
yang tersebar di seluruh pelosok dunia, bukan seperti yang disampaikan oleh
Harari. Agama, dalam filsafat perennial, adalah sesuatu yang primordial. Di
dalamnya terkandung dua aspek, eksoterik dan esoterik. Eksoterik adalah aspek
yang formal, ritual adalah satunya. Sedangkan esoterik adalah sisi spritualitas.
Bagi penganut agama formal, atau bahkan yang memilih spritualitas, esoterik
adalah cara memaknai ketuhanan melalui jalan kemanusiaan. Tentu, agama
di sini bukan yang esoterik atau spritualitas, walau sedemikian pentingnya.
Namun yang ditunggu adalah agama sebagai institusi sejauh mana akan
bertahan di tengah pandemi. Karena dalam setiap kali marabahaya yang
diterima oleh umat manusia, selalu saja pertanyaan tentang relevansi agama
di mana, bahkan mempertanyakan di mana Tuhan ketika manusia ditimpa
kemalangan. Atau, dengan pertanyaan yang lebih filosofis, mengapa orang
baik tertimpa kemalangan. Agama, selalu saja berhadapan dengan pertanyaanpertanyaan demikian. Dan, acapkali pertanyaan itu muncul, agama selalu
saja dapat bertahan. Walau, ekses dari keberagamaan dengan pola tertentu,
membuat pemeluk agama meninggalkan keyakinannya, bahkan lebih memilih
ateis.
Merujuk pada Weber, agama dapat bertahan karena menjadi bagian terdalam
bagi manusia yang disusun dari norma-norma yang harus ditaati.245 Lagi pula,
sebagai manusia yang hidup dalam lingkaran institusi, agama selain keluarga,
birokrasi dan lingkaran ekonomi, adalah isntitusi yang kuat, bagi masyarakat
manapun, terutama bagi masyarakat muslim yang komunal. Bowen dalam
risetnya tentang masyarakat muslim di Prancis, mengatakan bahwa yang
membuat muslim di negeri itu mengalami kesulitan melakukan perjumpaan
dengan kehidupan masyarakat Prancis di sana dikarenakan kuatnya aspek
komunal dari Islam, seperti masjid.246
Dalam masyarakat Aceh juga demikian. Angka yang terjangkit positif Covid-19
sangat rendah dibanding propinsi lain, dan di saat yang sama, himbauan
ulama lebih didengar, untuk tetap mendatangi ruang publik keagamaan.
Tentu hal tersebut akan lebih meyakinkan bahwa agama lebih memberikan
jawaban, walau sedemikian abstraknya, berbanding dengan sains, dalam
menghadapi Covid-19. Agama bertahan ketika jawaban yang bersifat konkret
245. Max weber, Sosiologi Agama…, 407.
246. John R. Bowen, Can Islam Be French: Pluralism and Pragmatism in a Secular State, (Princeton: Princeton
University Press, 2009).
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gagal memberikan kepastian. Lalu agama akan dijadikan tempat sandaran
untuk memberi ketenangan psikologis. Dalam kasus yang berbeda, itu yang
ditemukan oleh peneliti seperti Noorhadi Hasan ketika melihat mengapa
gelombang jihad begitu besar ke Ambon. Padahal sejatinya mereka adalah anakanak muda yang gagal bersaing dalam pembangunan.247 Agama, dengan segala
slogan dan doktrin itu, menurutnya, memberikan ketenangan dan jawaban atas
kegagalan dalam kehidupan konkret. Agama, tentu saja tidak memberi jawaban
konkret atas pandemi Covid-19. Wacana publik yang berkembang sampai
saat ini dan ke depannya, pastilah dikuasai oleh para saintis. Perdebatan pasti
melibatkan mereka dan juga pakar sosial lain, baik budaya, politik, ekonomi
dan pemerintahan.248 Agamawan tidak dilibatkan, dikarenakan agama sedari
awal bukanlah ajaran ilmiah, sebagaimana keyakinan para saintis.
Namun, di saat agama diabaikan, agama akan tumbuh dengan otonom untuk
memberikan solusi atas kebingungan manusia menghadapi pandemi Covid-19
ini. Agama pastinya tidak akan memberikan jawaban empirik, kecuali dalam
beberapa hal seperti menaati protokol kesehatan dan sejenisnya. Agama, yang
oleh para agamawan, ulama, kyai, teungku, pastur, pendeta, akan menawarkan
gagasan abstrak yang didukung oleh institusi agama yang masih kokoh di dalam
masyarakat komunal seperti di Indonesia ini.
Walau demikian, para agamawan juga kini mulai berbicara hal yang lebih
konkret namun masih berada dalam tatanan etika, seperti beberapa kajian dari
pesantren dan universitas Islam mengenai lingkungan,249 bahkan juga sudah
mulai bicara secara praksis seperti persoalan sumber daya air.250 Melihat trend
itu, agama juga akan mencari formula untuk tidak tersingkir dari ruang publik,
sebagaimana agama selamat dari sangkaan sebelumnya yang akan tersingkir
dengan adanya modernisasi.251 Malah yang terjadi kini, agama semakin
mendpatkan tempat karena menjadi alasan mereka yang terasing mendapatkan
tempat untuk bertahan.

247. Noorhaidi Hasan, Laskar Jihad: Islam, Militansi dan Pencarian Identitas Pasca-Orde Baru, (Jakarta: LP3ES,
2008).
248. Seperti saran dari pakar pemerintahan tentang langkah-langkah strategis apa yang dapat dilakukan oleh
pemeritahan Jokowi untuk dapat bertahan dan keluar dari krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19
ini, lihat Yanuar Nugroho, Visi Sesudah Pandemi, Kompas 15-5-2020.
249. Safrilsyah dan Fitriani, Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup, (Banda Aceh: Subtantia, 2014),
hlm. 61-62.
250. Muhammadiyah lebih maju dalam melihat persoalan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan
hidup manusia, lihat http://tarjih.muhammadiyah.or.id/download-seminar-fikih-air.html. Diakses tanggal
18 Mei 2020.
251. Budhy Munawar-Rachman (Peny), Karya Lengkap …, hlm. 214.
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Penutup
Tulisan ini hendak menjawab satu pertanyaan utama, tentang bagaimana agama
memberikan perspektif mengenai wabah Covid-19, dan bagaimana hal itu
dibicarakan dalam konteks hubungan agama dan sains. Mengenai hubungan
agama dan sains, selalu saja ada dua varian yang muncul, oposisi binner dan
upaya dialog. Dalam sejarah sains di Barat, yang terjadi adalah agama dan sains
selalu berada dalam posisi yang bertentangan. Hal yang kemudian berimplikasi
terhadap dunia muslim karena interaksi keduanya yang intens di masa lalu.
Belakangan ada upaya untuk mendialogkan keduanya dengan beberapa
perspektif seperti gerakan islamisasi ilmu pengetahuan, maupun dengan
integrasi dan interkoneksi ilmu pengetahuan.
Pada sisi lain, terkait dengan wabah, agama secara doktrinal memberikan
perspektif yang khas, bahwa itu bisa jadi hukuman atau cobaan dari
Tuhan. Lalu, umat beragama diminta untuk kembali kepada Tuhan dengan
ketundukan. Oleh karenanya, ketika Covid-19 mulai mewabah, agamawan
juga hadir memberikan kontra narasi dengan sikap negara dan saintis dalam
menangani wabah tersebut. Lalu, saling berhadap-hadapan, antara ajaran
agama yang abstrak dengan kesimpulan sains yang empirik. Namun demikian,
selalu saja ada faksi dalam agama yang menerima kesimpulan sains sebagai
landasan pemikiran keagamaan yang dibangunnya. Contoh paling baik tentang
itu adalah cara Muhammadiyah dalam merespons Covid-19.
Lalu muncul pertanyaan, ketika wabah semakin menggerus relasi sosial manusia,
apakah agama juga akan tergerus dan kehilangan perannya?. Di awal-awal
pandemi ini menyebar, terlihat arah itu akan terwujud, terutama ketika ruang
publik dan kegiatan keagamaan harus berhenti. Namun, dalam perjalanannya,
agama mengambil posisi tersendiri dalam memberi respons terhadap Covid-19,
yaitu ketika sains berusaha menemukan jalan keluar dengan penyelidikan yang
saintifik, agama hadir untuk memberi rasa aman dari kemungkinan terasingnya
manusia akibat derasnya penyebaran Covid-19. Agama pun diyakini akan
bertahan, seperti yang sudah terjadi dalam bentangan sejarah panjang umat
manusia.
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Abstrak
Wabah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 menjadi ancaman serius
bagi umat manusia di muka bumi. Daya jelajah Covid-19 yang sangat masif
menyebar ke banyak negara, menjadikannya sebagai wabah global yang
mematikan. Meski sejumlah peneliti dari banyak negara berjuang keras
berusaha menemukan antivirus Covid-19, paling tidak hingga artikel ini selesai
ditulis, belum terdengar kabar jika vaksin dari Covid-19 ini telah ditemukan.
Covid-19 merupakan fenomena alam yang menjadi ranah sains yang obyektif
dan independen. Karena itu, pembuktikan adanya virus hanya dapat
disandarkan pada temuan ilmiah yang bersifat empiris. Pemangku kebijakan
publik harus bisa memberikan ruang terbuka bagi sains untuk diuji secara
obyektif. Ironisnya, sisi keagamaan masyarakat pada masa pandemi Covid-19
ini seolah menjadi penyingkap tabir praktik peribadatan tanpa pengetahuan
yang tepat. Para dai lebih bersemangat dan gigih untuk mendorong masyarakat
memasifkan kegiatan beribadah, tetapi loyo dalam memprovokasi masyarakat
untuk menangkap makna esoterisme keberagamaan melalui pengetahuan yang
mendalam. Tulisan ini mencoba melakukan pengamatan sederhana seiring
adanya kebengalan politik pemerintah---baik pusat maupun daerah---yang
merespons setengah hati rekomendasi para dokter yang berada di garda depan
pengobatan korban Covid-19 serta para virologi yang sedang berjuang untuk
menemukan vaksin agar sebaran Covid-19 tidak semakin merajalela. Di sisi
lain, keangkuhan sebagian elite agama yang menolak mentah-mentah ataupun
setengah-setengah protokol pencegahan terhadap wabah Covid-19 tersebut.
Kata kunci : Covid-19, nalar sains, kepercayaan, elite agama, politik
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Pendahuluan
Saat ini wabah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 menjadi ancaman
serius bagi umat manusia di muka bumi. Daya jelajah Covid-19 yang sangat
masif menyebar ke banyak negara, menjadikannya sebagai wabah global yang
mematikan. Meski sejumlah peneliti dari banyak negara berjuang keras berusaha
menemukan antivirus Covid-19, paling tidak hingga artikel ini selesai ditulis,
belum terdengar kabar jika vaksin dari Covid-19 ini telah ditemukan. Seolaholah para ‘pemburu’ vaksin Covid-19 ini berpacu adu cepat dengan malaikat
maut Izrail, berkejaran antara untuk mempertahankan kehidupan melawan
dengan menciptakan kematian.
Data yang terekam oleh WHO (World Health Organization) per tanggal 25 April
2020 menyebutkan bahwa Covid-19 sudah menyebar ke 214 negara/kawasan
dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif mencapai 4.799.266, yang meninggal
316.519 jiwa dan terinfeksi sebanyak 2.626.336 jiwa. Khususnya Indonesia,
tercatat 17.514 kasus dengan jumlah meninggal 1.148 jiwa.252 Sedang menurut
situs resmi pemerintah sebagaimana yang dilaporkan Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19, mencatat 17.514 kasus yang terkonfirmasi positif dengan
korban meninggal sebesar 1.148 jiwa dan korban yang sembuh mencapai 4.129
jiwa.253
Di Indonesia, pertama kali penderita Covid-19 ditemukan pada 2 Maret 2020.
Dalam kurun kurang dari 2 (dua) bulan, sudah mengalami lonjakan yang
cukup spektakuler, 79,5 persen. Padahal dimungkinkan puncak pandemi
Covid-19 ini baru akan berlangsung bulan Mei – Juni, dan baru mengalami
penurunan pada bulan Juli. Merespons fenomena tersebut, Pemerintah pun
mengambil sejumlah kebijakan terkait dengan penanganan Covid-19 ini. Selain
mengalihkan anggaran dari pos belanja tidak tetap (BTT), pengalihan dana
hibah/bansos, dan efisiensi belanja modal barang/jasa,254 pemerintah juga
menekankan dilakukannya physical distancing --- yang tidak langsung berimbas
pada social distancing --- sebagai upaya untuk menekan persebaran wabah
Covid-19.
Anjuran Physical Distancing mendapat dukungan dari sejumlah ormas
Islam, utamanya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Pimpinan Pusat
252. https://kabar24.bisnis.com/read/20200518/19/1241860/update-covid-19-jumlah-kasus-global-nyaris-48juta-korban-di-as-lampaui-90000, di akses 18 Mei 2020.
253. https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/, di akses 18 Mei 2020.
254. nstruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Anggaran, Realokasi Anggaran,
serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19).
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(PP)
Muhammadiyah menerbitkan maklumat bernomor 02/MLM/
I.0/H/2020 tentang Wabah Covid-19 dan Nomor 03/I.0/B/2020 tentang
Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Fardu Berjamaah di saat Covid-19 melanda.
Berikutnya Nahdlatul Ulama (NU) melalui Surat Instrukti PBNU Nomor
3945/C.I.34/03/2020 tentang Protokol NU Peduli Covid-19 dan Surat
Instrukti Nomor 3952/C.I.34/03/2020 pada 3 Maret 2020 atau 9 Sya’ban
1441 H.
Namun ada sebagian jamaah media sosial (medsos) yang bersemayam di masjid
dunia maya merespons berbeda. Mereka --- yang sangat mungkin juga merupakan
warga Muhammadiyah dan Nahdliyin --- tidak mengindahkan maklumat atau
instruksi agar untuk sementara waktu melaksanakan ibadah di rumah bersama
keluarga, serta mengganti shalat Jumat berjamaah di masjid dengan shalat
zuhur di rumah bersama keluarga. Bahkan melontarkan pernyataan-pernyataan
provokatif menuding anjuran sementara beribadah di rumah sebagai upaya
menjauhkan masyarakat Muslim dari rumah ibadahnya, yaitu masjid.
Provokasi dari dunia maya tersebut secara signifikan juga berimbas pada kaum
muslimin di dunia nyata. Mereka yang selama ini lebih sering belajar agama
dari medsos dan youtube banyak termakan provokasi tersebut. Mereka menutup
mata bahwa maklumat dan instruksi tersebut sudah melalui kajian yang sangat
mendalam yang dilakukan oleh para ulama yang kompeten. Akhirnya, mereka
tetap menggelar shalat Jumat maupun shalat fardlu lainnya di masjid, termasuk
juga shalat tarawih.
Memang ada sebagian netizen yang merespons positif untuk menerima
dan mematuhi anjuran mengganti shalat Jumat dengan shalat zuhur serta
melaksanakan shalat-shalat yang lainnya di rumah sebagai upaya menekan
persebaran wabah Covid-19, namun tidak sedikit pula netizen yang menentang.
Latarbelakangnya pun beragam, mulai dari yang bernuansa politik, sosiologis
hingga alasan ajaran agama --- meski dengan argumentasi yang pas-pasan.
Tidak dipungkiri bahwa pada umumnya mereka yang menentang beribadah di
rumah (pray at home) karena pengetahuan keagamaan --- utamanya pemahaman
tentang ushul fiqh sebagai metode atau alat untuk memahami dalil-dalil hukum
Islam255 ---, meski ada juga yang membawa motif politik dengan mendompleng
motif keagamaan. Saya melihat adanya persepsi dan kepentingan politik dibalik
penentangan terhadap kebijakan beribadah di rumah selama wabah Covid-19
255. Syaifudin Nur, M.A.g., Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Komprehensif kepada Hukum Islam (Bandung:
Humaniora, 2007) h.18.
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ini. Misalnya, ada takmir masjid yang tetap menyelenggarakan shalat jamaah
di masjid setelah jamaahnya mengancam akan pindah ke masjid/mushalla
lain. Persepsi dan kepentingan tersebut kemudian dibungkus dengan dalil-dalil
ajaran agama secara membabi-buta dengan mengabaikan aspek-aspek darurat
menurut kaidah fiqh.
Berkaitan dengan fenomena dan persoalan itu, ada beberapa hal yang
menjadi tekanan dalam tulisan ini. Pertama, kesadaran pentingnya sains
dalam membedah berbagai persoalan yang ada, termasuk dalam memahami
pesan ajaran agama. Terlebih pada persoalan yang berkaitan dengan adanya
fenomena alam yang berdampak pada kehidupan manusia, seperti munculnya
Covid-19. Kedua, menjaga dan melindungi sains dari pengaruh kepentingan
politik jangka pendek, termasuk politik kekuasaan maupun politik keagamaan.
Ketiga, menjadikan sains sebagai relasi institusi agama untuk mencapai cita-cita
substansial ajaran agama.

Sains Sebagai Pilar
Li Wenliang, dokter spesialis mata berusia 34 tahun di Wuhan dikabarkan
meninggal pada hari jumat (7 Februari 2020) karena terjangkit virus corona.
Dr Li merupakan salah satu penemu virus corona baru setelah mendiagnosis 7
pasien yang diyakini memiliki gejala yang sama seperti Severa Acute Respiratory
Syndrome atau yang dikenal dengan singkatan SARS. Selanjutnya Dr Li melalui
group obrolannya sesama dokter mengingatkan agar mereka untuk berhati-hati
dan memakai masker untuk menghindari infeksi virus yang mirip SARS itu.256
Ironisnya, seruan Dr Li untuk waspada terhadap ancaman virus mirip SARS
ini justru dianggap sebagai tindakan ilegal oleh Public Security Bureau (institusi
kepolisian) dan dituduh menyebarkan desas-desus palsu yang mengganggu
masyarakat.257 Dua hal diatas, yaitu temuan dan seruan Dr Li serta tindakan
aparat kepolisian dan menuduh Dr Li menyebarkan desas-desus palsu sebagai
bentuk persinggungan antara sains dan politik.
Masih terkait dengan Covid-19 sebagai contoh dalam perspektif sains dan politik,
Pemerintah Cina juga bersitegang dengan Pemerintah Australia. Kemarahan
Pemerintah Cina dipicu oleh media Australia, The Saturday Telegraph, dengan
memuat bocoran dokumen yang disusun oleh Australian Secret Intellegence Service
256. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4889450/li-wenliang-dokter-whistle-blower-yangmeninggal-tertular-virus-corona, diakses tanggal 26 April 2020.
257. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4889450/li-wenliang-dokter-whistle-blower-yangmeninggal-tertular-virus-corona, diakses tanggal 26 April 2020.
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untuk mitra intelijen Lima Mata di AS, Inggris, Selandia Baru dan Kanada
yang menyebutkan bahwa Pemerintah Cina menyembunyikan informasi
tentang Covid-19 pada awal-awal wabah dengan cara membungkam para dokter
whistleblower Covid-19, dan bahkan menghancurkan bukti laboratorium serta
menolak kerjasama dengan ilmuwan internasional yang mengerjakan vaksin.258
Dalam konteks ini, menurut saya, alam dinamika kehidupan manusia
masih didominasi oleh peradaban kekuasaan (politik) daripada peradaban
pengetahuan (sains).
Di Indonesia, informasi terbaru mengabarkan bahwa ternyata pemerintah juga
mengabaikan informasi yang diberikan oleh saintis tentang ancaman Covid-19.
Akibatnya, respons pemerintah pun terkesan lambat dan baru bereaksi ketika
sebaran wabah Covid-19 sudah kemana-mana.259 Hal ini juga memberikan
catatan bahwa sains belum menjadi panduan dalam memutuskan kebijakan
strategis. Bahkan konon pemerintah --- seperti halnya pemerintah Cina --- tidak
transparan dalam hal kapan virus corona masuk di Indonesia dan juga terkait
dengan jumlah pasien yang terinfeksi.
Kita tidak menutup mata bahwa banyak kebijakan publik yang dilandaskan pada
rekomendasi-rekomendasi sains. Misalnya penerapan physical distancing, social
distancing, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan sebagainya merupakan
kebijakan politik yang berdasarkan rekomendasi saintis. Hal ini menegaskan
bahwa sains menjadi bagian penting dari legitimasi lahirnya kebijakan politik
bagi penguasa. Hanya dengan legitimasi sains, sebuah kebijakan politik memiliki
landasan akademis yang bisa dipertanggungjawabkan.
Hanya, sains dan para saintis tidak selalu diterima dengan baik oleh para pemangku
kepentingan politik. Kita sering menyaksikan bagaimana independensi sains
dikebiri oleh kekuatan atau kepentingan politik yang cenderung pragmatis.
Seorang Dr Li merupakan contoh kecil bagaimana tidak berdayanya seorang
dokter (dan mungkin juga bisa disebut saintis) untuk mempublikasikan hasil
penelitiannya dihadapan publik manakala dianggap tidak menguntungkan bagi
pengambil kebijakan (ambisi) politik kekuatan. Ajakan dan anjurannya sebagai
tindakan preventif dalam menghadapi ancaman infeksi virus yang sangat
berbahaya harus terhentikan oleh ancaman kekuatan politik dengan alasan
mengganggu stabilitas sosial dan keamanan. Meski akhirnya, mata dunia pun
258. https://international.sindonews.com/read/16273/40/china-marah-atas-dokumen-intelijen-lima-matasoal-covid-19-1588565100, diakses tanggal 11 Mei 2020.
259. https://politik.rmol.id/read/2020/05/10/434205/riset-lp3es-pemerintah-abaikan-peringatan-ilmuanhingga-salah-kaprah-kelola-komunikasi-penanganan-covid-19, diakses tanggal 11 Mei 2020.
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membelalak ketika mengetahui bahwa kebenaran sains disembunyikan sekedar
untuk melindungi kepentingan politik yang ternyata dampaknya justru lebih
mengerikan.
Meski tidak dipungkiri bahwa kemajuan sains merupakan pilar utama
kemajuan bangsa. Sains, meminjam pendapat Baiquni, adalah himpunan
pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai konsensus para
pakar, melalui penyimpulan secara rasional mengenai hasil-hasil analisis yang
kritis terhadap data pengukuran yang diperoleh dari observasi pada gejala-gejala
alam.260 Melalui sains, berbagai penghambat kehidupan manusia---seperti mitos,
takhayul dan berbagai cerita mistik yang tidak logis---semakin terpinggirkan
dalam realitas kekinian. Melalui sains, berbagai rahasia fenomena alam yang
semula merupakan misteri, kini telah banyak ditemukan jawabannya.
Covid-19 merupakan fenomena alam yang menjadi ranah sains261 yang obyektif
dan independen. Covid-19 bukan sebagai produk rekayasa imajinasi manusia
--- meski penularan atau ketersebarannya yang begitu masif dan mendunia bisa
jadi sebagai akibat dari perilaku manusia, baik disengaja dengan tujuan tertentu
maupun tidak disengaja. Dalam pandangan sains, virus merupakan salah satu
dari organisme mikroskopis yang ada di alam semesta ini, yang keberadaannya
ada secara alamiah. Pembuktikan adanya virus hanya dapat disandarkan pada
temuan ilmiah yang bersifat empiris. Namun peringatan Dr Li akan bahaya
virus korona dan anjurannya untuk menggunakan masker untuk mencegah
terjadinya infeksi merupakan bagian dari sudut pandang pragmatisme.
Hal yang penting untuk digarisbawahi bahwa kehadiran sains yang mengiringi
perjalanan manusia ini telah memberikan banyak kemudahan dalam menjalani
kehidupan dan sekaligus memberikan keyakinan bahwa semakin sedikit
persoalan di dunia yang tidak bisa dikontrol oleh manusia. Peradaban maju
manusia sangat dipengaruhi dan sekaligus memengaruhi tingkat kemajuan
sains. Melalui sains, tabir kegelapan peradaban setahap demi setahap mulai
tersingkap. Maka, bangsa yang maju ialah bangsa yang mampu menghargai
sains dan menjadikannya sebagai pilar terdepan kemajuan bangsa.
Sains yang independen bisa dijadikan sebagai tolok ukur kebenaran sains.
Kebenaran sains hanya bisa dijatuhkan atau dievaluasi oleh kebenaran sains
260. Baiquni, Al-Quran, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1994), h. 58-60.
261. Ziauddin Sardar sebagaimana dikutip Nidhal Guessoum (2014) memberi definisi bahwa sains adalah suatu
model penyelidikan yang terorganisir, sistematis, dan teratur berdasarkan eksperimentasi dan empirisme
yang menciptakan sebuah hasil yang kemudian dapat diuji dan direka ulang serta berlaku universal untuk
semua kebudayaan.
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lain dalam spektrum yang sama. Apa kebenaran itu? Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI), kebenaran adalah kesesuaian dengan fakta yang
sebenarnya atau kenyataan yang sebenarnya. Sifat kebenaran ilmiah sendiri
melingkupi 3 (tiga). Pertama, memiliki struktur ilmiah yang rasional-logis karena
kebenarannya didasarkan pada simpulan yang logis dan rasional. Kedua, bersifat
empiris karena kebenarannya harus diuji dengan kebenaran yang sudah ada.
Dan ketiga, bersifat pragmatis karena sesuatu dianggap logis dan empiris jika
memiliki nilai guna dalam kehidupan manusia, yaitu membantu memecahkan
berbagai persoalan dalam hidup manusia.
Berbagai negara di dunia telah berencana dan sedang mengajukan tuntutan class
action kepada Cina. Alasannya adalah karena negara itu dianggap telah lalai
dalam menangani wabah virus korona (Covid-19) dan berusaha menutupinya
saat pertama kali muncul di kota Wuhan pada Desember lalu.262 Berdasarkan
riset ahli genetik University of Cambridge, Peter Forster, dengan menciptakan
analisis jaringan dengan lebih dari 1000 genom virus korona, ada 3 (tiga) tipe
virus korona yang disebutnya dengan tipe A, B dan C. Tipe A adalah tipe virus
corona yang ada pada kelelawar dan diperkirakan sebagai genom virus orisinal
yang menjangkiti manusia. Anehnya, virus tipe A ini bukan jenis yang paling
banyak ditemukan di kota Wuhan, kota pertama dimana Covid-19 pertama
kali teridentifikasi, tetapi justru tipe B. Menurut kesimpulannya, kemungkinan
wabah korona tidak dari Wuhan. Justru di Goangdong, sebuah provinsi yang
jauh dari Wuhan, 7 dari 11 pasien justru menderita tipe A.263 Tiada yang rahasia
didalam dunia sains, namun menjadi persoalan ketika aspek kepentingan
pragmatis mencemari ruang sains. Fakta ini seolah membuka mata kita bahwa
kekuatan dan kekuasaan politik lebih memperoleh prioritas daripada menjaga
kehormatan otoritas sains.
Sains telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kekinian.
Negara dan bangsa di muka bumi ini tidak ada satupun yang menolak
kehadiran sains sebagai sumber kemajuan peradaban bangsa. Semua aspek
kehidupan masyarakat sangat digantungkan pada sains, yang dalam aplikasinya
berkembang menjadi produk teknologi. Namun demikian, penerimaan sains
tidak secara otomatis bisa diterima begitu saja. Sejumlah sains tidak dihargai
kehadirannya, bahkan dianggap sebagai sains sampah, sebagian lagi diterima
262. https://www.cnbcindonesia.com/news/20200421064405-4-153242/dituntut-rp-90-ribu-t-karena-coronaini-respons-resmi-china, di akses pada tanggal 08 Mei 2020.
263. https://inet.detik.com/science/d-4982763/ilmuwan-sebut-wabah-corona-dimulai-september-dan-bukandi-wuhan, di akses tanggal 10 Mei 2020.
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dengan setengah hati. Sebagian yang lain dimusnahkan melalui keputusan
politik kekuasaan secara ‘keji’, secara akademis.
Penghargaan terhadap saintis pun relatif rendah. Sejumlah saintis terpaksa
harus hidup dalam kesederhanaan dengan keserba-kekurangannya. Seolah
memberikan pesan bahwa jika ingin kaya janganlah jadi saintis, tapi jadilah
politisi. Politisi adalah pemegang kekuasaan, penentu kebijakan terhadap
martabat seorang saintis. Tidak mengherankan jika dalam realitasnya kemudian
memunculkan istilah “saintis tukang”, dimana penelitiannya hanya berdasarkan
pesanan komersial.
Menghargai sains membutuhkan keberanian politik tersendiri, utamanya
pemerintah sebagai pemegang kebijakan publik. Pemerintah harus yakin bahwa
sains akan membawa kebaikan dan manfaat bagi masyarakat, meski tidak dalam
kurun waktu yang instan. Tidak ada benih sains yang membawa keburukan
bagi kehidupan, jika sains tersebut sejak awal sudah diorientasikan pada upaya
untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
Karena itu, pemangku kebijakan publik harus bisa memberikan ruang terbuka
bagi sains untuk diuji secara obyektif.
Politik sebagai upaya (bukan tujuan) untuk mewujudkan kebaikan bersama,
sudah sepatutnya menempatkan sains pada garis depan untuk mencapai
kesejahteraan duniawi umat manusia. Politik yang berada dalam sistem demokrasi
tidak etis meletakkan kekuasaan secara absolut dengan hanya mengutamakan
kepentingan politik pribadi atau kelompok dengan mengabaikan kebaikan
bersama. Tragisnya, hingga kini kita masih disuguhi teori tanpa praktik yang
selaras dengan teori yang ada. Politik masih menjadi alat untuk mencapai
kepentingan pribadi maupun kelompok, belum pada kepentingan seluruh
warga negara. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan bahwa
kebijakan politik yang dijalankan pemerintah, terutama di daerah, masih
banyak yang tidak berlandaskan sains.264 Paling tidak fenomena ini terlihat dari
kurang gigihnya pemerintah dalam upaya untuk membumikan sains dalam
kehidupan masyarakat.
Tidak berpihaknya kebijakan politik untuk memakai sains sebagai landasan
mengindikasikan pemerintah kurang mengedepankan visi pembangunan
yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia unggul dam
264. https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/12/04/nyu6dr335-lipi-sebut-kebijakanpemerintah-masih-pragmatis, di akses pada tanggal 10 Mei 2020. Meskipun pernyataan LIPI tersebut
terjadi pada 5 tahun yang lalu (2015) namun hingga saat ini fenomena tersebut masih kuat terasa.
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berkelanjutan. Sebaliknya, memberikan penegasan bahwa pemerintah lemah
didalam menghadapi tekanan publik dengan lebih mengutamakan kepentingankepentingan pragmatis, baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik.
Berbagai persoalan bangsa lebih dominan diselesaikan dengan cara-cara instan.
Hal ini harus dipandang sebagai persoalan yang sangat serius.
Pendek kata, bentuk kepedulian pemerintah pada sains tidak cukup hanya
dilakukan dengan penyediaan fasilitas dan anggaran untuk pengembangan sains.
Hal yang sangat penting dilakukan pemerintah ialah lebih memprioritaskan
saintis sebagai panduan utama pemerintah (baca : presiden sampai bupati/
walikota) dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Selain itu ialah
memberikan penghargaan tertinggi pada output sains yang berkualitas dan
menjadikan pioner pembangunan bangsa dan negara. Berbagai pakar sudah
menuliskan bahwa ada hubungan sebab akibat antara sains dan kemajuan
bangsa, termasuk menjadi pendorong pertumbuhan di sektor ekonomi.
Upaya menggapai puncak kemajuan hanya bisa diwujudkan ketika politik
diperankan untuk sains. Kebijakan-kebijakan politik yang berpihak pada
penumbuh-kembangan sains harus diutamakan. Sebaliknya, keterpurukan dan
keruntuhan bangsa akan terjadi ketika sains semata-mata diciptakan untuk
kepentingan politik. Ingat, sains untuk jangka (yang sangat) panjang, dan politik
hanya untuk orientasi-orientasi jangka pendek. Politisi yang tidak memiliki
concern terhadap sains hampir dipastikan tidak akan memiliki orientasi untuk
berfikir tentang kemajuan dan masa depan yang lebih baik.
Tidak dapat dipungkiri bahwa agama dan sains adalah dua hal memegang
peranan penting dalam kehidupan manusia. Perkembangan sains yang semakin
masif tidak justru menurunkan peran pengaruh agama dalam kehidupan
manusia seperti yang disimpulkan oleh orang-orang sekuler-materialisme.
Namun kini saatnya dikotomi sains dan agama itu untuk digantikan dengan arus
baru yang menitikberatkan pada kajian korelasi sains dan agama. Sebenarnya
agama sangat membutuhkan nalar sains sebagai upaya untuk memurnikan
agama dari unsur-unsur takhayul dan mitos yang menyusup kedalam ajaran
agama, baik disadari atau tidak.
Secara sederhana sains didefinisikan sebagai studi metodologis terhadap alam yang
bertujuan memahami fenomena alam’.265 Ahmad Syafii Maarif mendefinisikan ilmu
sebagai pengetahuan sistematis yang berasal dari observasi, kajian, dan eksperimentasi
atau cabang pengetahuan, khususnya yang bertalian dengan pembentukan dan
265. Nidhal Guessoum, Islam dan Sains Modern (Bandung : Mizan, 2014), h. 121
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penyistematisasian fakta-fakta, prinsip-prinsip dan metode-metode.266 Murtadha
Mutahhari, seorang ulama filosof dan saintis Islam menyatakan bahwa “iman
dan sains” merupakan karakteristik khas insani.267 Pemisahan antara iman dan
sains akan menurunkan martabat manusia karena “iman tanpa ilmu” akan
mengakibatkan fanatisme dan kemunduran, takhayul serta kebodohan.268
Ustadz Muchlis Hanafi, seorang pakar tafsir al-Quran mengatakan bahwa paling
tidak ada 750 ayat terkait dengan fenomena alam, bahkan ada yang berpendapat
tidak kurang dari 1000 ayat yang membahas tentang kosmologi.269 Hal ini
mengisyaratkan bahwa tidak ada sekat kebenaran antara kebenaran sains dan
kebenaran agama. Nidhal Guessoum dengan meminjam teori sederhananya
Ibn Rusyd mengatakan bahwa seorang yang mencari kebenaran dari agama dan
filsafat tidak akan menemukan sesuatu yang bertentangan dari keduanya.270
Sebenarnya kajian-kajian yang membicarakan hubungan antara sains dan
agama seringkali diadakan, baik dalam forum yang ilmiah nan serius atau
sekedar diskusi ringan. Berbagai karya tulis para agamawan maupun orientalis
juga berserakan dimana-mana. Maurice Bucaille (1979) dengan bukunya yang
berjudul “Bible, Quran, dan Sains Modern” menjelaskan tentang tidak adanya
kontradiksi antara Islam dan sains dengan mengatakan bahwa dalam al-Quran
banyak kecocokan dengan fakta sains. Kemudian juga Prof. Achmad Baiquni
(2003) dengan karyanya yang berjudul “Al-Quran, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”.
Tak terlupakan juga Agus Purwanto, DSc., fisikawan langka asal Jember, Jawa
Timur, alumni Universitas Hiroshima Jepang dengan karya fenomenalnya yang
berjudul “Ayat-ayat Semesta” dan “Nalar Ayat-ayat Semesta” yang menggugah
kesadaran akan pentingnya penguasaan sains untuk kesejahteraan manusia.
Belum lagi jika kita harus menengok jauh ke belakang, ke masa-masa abad
pertengahan maupun masa keemasan Islam.
Berlimpahnya karya-karya intelektual dan akademisi religius yang mengupas
hubungan antara sains dan agama (Islam) memberikan penegasan bahwa tidak
ada “kebenaran ganda” antara sains di satu sisi dan agama di sisi lain. Sekaligus
sebagai upaya untuk mendobrak pemahaman dikotomis ala Masa Pencerahan
di Barat Latin sebagaimana yang diungkapkan oleh Mohammed Arkoun
266. Ahmad Syafii Maarif, Mencari Autentisitas dalam Dinamika Zaman, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 63.
267. Murtadha Mutahhari, Perspektif al-Quran tentang Manusia dan Agama (Bandung : Mizan, 1984), h. 30.
268. Hanna Jumhana Bastaman, Integrasi Psikologi dengan Islam, (Yogyakarta :Pustakan Pelajar, 2005), h. 1921.
269. https://republika.co.id/berita/q4jgbb366/seperenam-ayat-alquran-membahas-fenomena-alam-semesta,
diakses tanggal 11 Mei 2020.
270. Nidhal Guessoum, Islam dan Sains Modern (Bandung : Mizan, 2014), h. 18.
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adanya upaya berkesinambungan dalam membebaskan pikiran dari kekuasaan
data wahyu dengan mengembangkan suatu pengetahuan positif.... ketika ilmu
eksakta semakin mengukuhkan keefektifannya dalam menjelaskan realitas
obyektif dan dipojokkannya teologi sebagai pengetahuan subyektif.271 Di uraikan
oleh Ibn Rusyd dalam Fashl al-Maqal bahwa hukum Ilahi menggabungkan
wahyu dengan akal. Hal ini harus dipahami berdasarkan sebab, sarana dan
tujuan. Wahyu dilengkapi dengan unsur-unsur dalam akal, sedangkan akal juga
dilengkapi dengan unsur-unsur dalam wahyu.272 Meski harus diakui terkadang
masih ada hubungan yang tidak serasi antara agamawan dan saintis. Soedewo
PK mensinyalir sebagai berikut :
“Di antara ahli-ahli ilmu pengetahuan (saintis.pen) banyak terdapat orang yang
setia kepada agamanya dan di kalangan kaum agama banyak yang sama sekali
tidak merasa asing dalam ilmu pengetahuan yang tak acuh terhadap agama
bahkan memusuhinya dan banyak alim ulama yang takut akan ilmu pengetahuan
dan terang-terangan mencela dan memusuhinya. Karena itu timbul anggapan
pada sebagian orang seakan-akan ada perang dingin atau pertentangan antara
agama dan ilmu pengetahuan, dan sebagian lagi bertanya-tanya bagaimanakah
sebenarnya duduk perkaranya?”273

Hingga saat ini, fenomena dikotomi kebenaran antara sains dan agama masih
banyak dipegang, baik oleh saintis maupun agamawan. Tidak mengherankan jika
kemudian berbagai persoalan keumatan dan kemasyarakat yang semestinya bisa
dituntaskan justru terkatung-katung. Sebagai misal anjuran untuk sementara
beribadah di rumah selama masa pandemi Covid-19 ini justru menjadi
pertentangan yang tidak sehat. Upaya pemerintah untuk memutus penyebaran
wabah Covid-19 justru dimaknai sebagai upaya sistematis untuk menjauhkan
masyarakat dari tempat ibadah. Padahal secara substantif, beribadah di rumah
jauh lebih khusyu’ karena tidak dihantui ketakutan terhadap ancaman wabah
penyakit.

Beragama Tanpa Pengetahuan
Sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, Presiden Joko
Widodo melakukan konferensi pers di Istana Bogor pada Senin (16/3/2020).
Pada jumpa pers tersebut presiden menyampaikan kebijakan kepada publik
untuk melakukan aktivitas produktif dirumah. Adapun aktivitas tersebut
yaitu bekerja, belajar dan beribadah. Ketiga hal tersebut sangat ditekankan
271. Mohammed Arkoun, Membedah Pemikiran Islam (Bandung : Pustaka, 2000), h. 1.
272. Nidhal Guessoum, h. 19.
273. Soedewo PK, Islam dan Ilmu Pengetahuan (Jakarta : Balai Buku Ichtiar, tt), h. 3.
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sebagai upaya untuk mengurangi kerumunan. Jika kemudian terpaksa harus
berkerumun, sangat disarankan untuk memakai masker dan menjaga jarak
minimal 1 meter.
Namun anjuran tersebut tidak otomatis diterima dengan lapang dada, utamanya
anjuran melaksanakan ibadah dirumah. Utamanya di group-group WhatSapp
dan berikutnya media sosial (medsos) yang lain bertaburan --- seperti twitter,
facebook, instagram, youtube dan sebagainya --- dengan tanggapan-tanggapan
negatif, sebagian bahkan tidak mencerminkan etika seorang yang beragama
dengan baik. Ironisnya, tanggapan negatif tersebut tidak selalu berasal dari
masyarakat awam. Tidak sedikit pula yang berasal dari elite agama, utamanya
yang secara pilihan politik berseberangan dengan politik pemerintah.
Jika masyarakat awam bersikap reaktif terhadap anjuran agar melakukan
ibadah di rumah mungkin masih bisa dimaklumi atau di toleransi, meski
tidak harus dibiarkan. Beberapa masyarakat awam yang penulis sempat ajak
berbicara terkait dengan anjuran shalat jamaah di rumah, memberikan jawaban
yang beragam. Jawaban yang paling dominan ada 2 (dua) hal. Pertama, merasa
aneh atau janggal ketika harus mengganti shalat jumat berjamaah di masjid
dengan shalat zuhur di rumah. Demikian juga dengan shalat tarawih yang biasa
dilakukan berjamaah di masjid kemudian harus diganti dengan shalat sendiri
atau berjamaah dengan keluarga di rumah. Jadi faktor masalahnya adalah lebih
pada ke(tidak)biasaan daripada faktor dalil agama. Kedua, utamanya pada pihak
laki-laki merasa tidak siap, ragu dan malu ketika harus menjadi imam shalat
dihadapan keluarganya karena selain tidak fasih dalam melafalkan ayat-ayat alQuran juga banyak yang tidak hafal dengan surat-surat dalam al-Quran walau
sekedar surat-surat Makiyyah.
Sesungguhnya problem masyarakat Muslim awam dalam hal ajaran agama --utamanya yang berkaitan dengan peribadatan --- sudah menjadi tugas utama
ahli agama (baca: ulama dan atau ustadz) untuk mencerahkan. Tugas utama ahli
agama meliputi : menyampaikan ajaran agama Islam, menjelaskan ajaran Islam,
memutuskan perkara atau problem yang dihadapi masyarakat, dan menjadi
tauladan dalam pengamalan ajaran Islam.274 Maka sangat memprihatinkan
jika justru tokoh agama sendiri menggunakan logika berfikir ala orang awam
tersebut.

274. M. Hamdar Arraiyyah dan Jejen Musfah (editor), Pendidikan Islam: Memajukan Umat dan Memperkuat
Kesadaran Bela Negara, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 115.
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Sebagai misal, yang sesungguhnya kalangan tokoh agama memiliki peran
penting dalam mendidik masyarakat Muslim untuk lebih antisipatif terhadap
ancaman wabah Covid-19, justru memberikan pemaknaan atau paham
tentang virus korona kurang bisa dipertanggungjawabkan secara logis ilmiah.
Berkembangnya kepercayaan bahwa virus korona merupakan jelmaan “tentara
Allah” yang ditugaskan untuk menghancurkan orang-orang yang mereka
posisikan sebagai musuh agama. Virus korona pun disamakan dengan Burung
Ababil --- sebagaimana dikisahkan al-Quran dalam surat al-Fiil --- yang membawa
batu-batu panas dari neraka untuk menghancurkan pasukan bergajah Raja
Abrahah yang hendak menghancurkan Kabah merupakan pemaknaan yang
serampangan dan tidak berdasarkan pada pengetahuan.
Ada pula yang menyebarkan informasi bahwa wabah virus korona sudah
digambarkan dalam al-Quran sejak awal sambil mengutip surat al-Ahzab ayat
33 yang berbunyi “Wa Qarna Fi Buyuutikunna......”. (dan hendaknya kamu tetap
di rumahmu ......) sebagai bukti. Padahal ayat tersebut juga tidak menyinggung
sedikitpun masalah wabah atau penyakit. Kata “corona” sendiri diambil dari
bahasa Yunani “corone” yang bermakna mahkota atau lingkaran cahaya.
Penamaan ini tidak dapat dipisahkan dari wujud khas virus.
Keyakinan bahwa Covid-19 sebagai “tentara Allah” itu seolah menemukan
ruang berselancar ketika yang terserang wabah Covid-19 adalah warga Wuhan,
Cina, yang diposisikan sebagai penganut paham komunis dan ateis. Bahkan
ketika wabah tersebut mulai keluar dari Cina dan menyerbu banyak negara,
keyakinan akan “tentara Allah” belum mengalami kegoyahan. Melalui mimbarmimbar medsos, mereka semakin massif melakukan pembodohan masyarakat
Muslim dengan mengatakan bahwa Covid-19 hanya menyerang orang-orang tidak
beriman dan orang-orang yang bersahabat dengan mereka. Sedangkan orang beriman
pasti dilindungi Allah dari ancaman wabah.
Selain ada yang menyebut Covid-19 sebagai “tentara Allah”, ada pula yang
menyebut korona sebagai “wabah yang dibawa oleh syaitan untuk ditularkan
kepada orang yang tidak beriman dan tidak akan mampu menjangkiti tubuh orang
beriman karena pada tubuhnya memancarkan cahaya yang terang”275. Jadi sudah
mulai ada pergeseran makna dari “tentara Allah” ke “wabah yang dibawa syaitan”.
Maka ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk lebih melaksanakan
beribadah di rumah, bertaburan perundungan --- baik dari netizen maupun para
tokoh agama serta mubaligh yang masih menolak anjuran tersebut. Bahkan
275. https://www.youtube.com/watch?v=NfT0kwELsQQ, di akses tanggal 12 Mei 2020.
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kebijakan tersebut dipandang sebagai strategis ‘sekularisme’ yang dijalankan
secara terstruktur dan sistematis.
Mengapa muncul pemahaman seperti itu pada orang-orang yang dikategorikan
ahli agama? Karena pada umumnya mereka bukan agamawan yang sejati, bukan
fuqaha, mujtahid maupun mufassir. Teknologi informasi melalui internet turut
memberikan andil besar dalam memproduksi ‘tokoh-tokoh agama” dunia
maya melalui proses viralisasi dengan medsos, meski modal keilmuannya
masih dipertanyakan kedalamannya. Ironisnya, kapasitas pengetahuan yang
masih meragukan itu kemudian bersenyawa dengan kepentingan politik
yang pragmatis. Akibatnya, bukan dinamika keagamaan yang berkembang
kualitasnya, tetapi justru semakin mengkristalnya fanatisme buta dikalangan
masyarakat awam. Dalil-dalil agama lebih dieksploitasi untuk menjadikan
masyarakat beragama menghentikan semangat berfikir daripada dieksplorasi
untuk memberikan pencerahan keagamaan yang berkemajuan.
Praktik peribadatan selama masa pandemi Covid-19 ini seolah menjadi
penyingkap tabir praktik peribadatan tanpa pengetahuan yang tepat. Para dai
lebih bersemangat dan gigih untuk mendorong masyarakat memasifkan kegiatan
beribadah, tetapi loyo dalam memprovokasi masyarakat untuk menangkap
makna esoterisme keberagamaan melalui pengetahuan yang mendalam.
Ajaran-ajaran agama yang substantif-filosofis lebih sering dikesampingkan dan
digantikan dengan ajaran-ajaran yang lebih teknik praktis.
Membiasakan dan mendekatkan masyarakat dan para dai (mubaligh) dengan
berbagai karya tulis yang memberikan pencerahan serta melonggarkan
ruang-ruang dialog dan diskusi merupakan salah satu solusi yang penting
untuk dilakukan. Tanpa ada ruang diskusi serta literatur yang memberikan
pengayaan intelektual, rasanya sangat sulit mewujudkan masyarakat agama yang
berpengetahuan memadai.

Nalar Sains dalam Beragama
Kerapkali diperseterukan antara sains dan agama. Tidak hanya kaum sekuler
penganut aliran positivistik yang memperseterukan agama dengan sains, tetapi
tidak jarang pula elite agama --- baik yang berstatus akademisi maupun ulama,
apalagi dai atau mubaligh. Orang-orang sekuler penganut paham positivistik
menilai bahwa kebenaran sains adalah kebenaran obyektif, atau secara umum
diistilahkan “ilmu pasti atau eksakta”. Sehingga mereka menolak intervensi
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agama masuk ke dalam sains. Dalam pandangan mereka, agama tidak bisa
disamakan dengan sains, karena, seperti dikatakan Syafii Maarif, kebenaran
agama adalah kebenaran berdasarkan persepsi pemeluknya276. Sedang dari sudut
agamawan juga menyatakan bahwa kebenaran diluar kebenaran agama adalah
bersifat relatif dan kebenaran agama bersifat mutlak. Jika terjadi perbedaan
dalam hal kebenaran, maka kebenaran agama yang harus dimenangkan.277
Persoalannya, bagaimana cara menggapai kemutlakan kebenaran agama,
sedangkan pengetahuan manusia itu bersifat relatif. Termasuk dalam
pengetahuan tentang agama itu sendiri?
Model dikotomis sains dan agama di era kekinian masih cukup dominan.
Bahkan perdebatan tersebut tidak hanya terjadi dipanggung akademis---baik
perkuliahan di kampus maupun di seminar-seminar---namun sudah merembet
ke pengajian-pengajian umum yang pesertanya rata-rata orang-orang awam
yang mudah diprovokasi, penyampainya mubaligh selebriti yang popularitasnya
diciptakan melalui proses viralisasi di medsos. Sedang di ruang ilmiah (kajian),
terkadang juga tidak benar-benar ilmiah dalam prosesnya. Perdebatan dan
perbedaan pendapat cenderung diminimalisir, sehingga hanya didominasi
pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab pemantik diskusi.
Sudah saatnya dikotomi sains dan agama itu diakhiri. Karena pada dasarnya
diantara keduanya tidak ada pertentangan dan tidak perlu ada yang harus
dipertentangkan. Mengutip pendapat Nidhal Guessoum :
Dalam buku monumentalnya, Fashl Al-Maqal, Ibn Rusyd menganalogikan
agama dan filsafat sebagai ‘saudara sepersusuan’ (bosom sisters), sehingga “luka
(agama) yang disebabkan oleh persoalan-persoalan filsafat sebenarnya adalah
luka paling perih karena berasal dari orang yang terdekat, begitu juga dengan
permusuhan dan pertengkaran yang berkobar di antara keduanya; sebab pada
intinya, mereka berdua adalah sahabat yang secara alamiah saling mencintai...”.
Dalam film garapan Chahine, sang khalifah (yang melambangkan Dunia Islam)
memiliki dua anak: Nasser, yang merupakan murid Averroes, merepresentasikan
akal, dan Abdullah, yang terpikat oleh wacana para fundamentalis dan
merepresentasikan agama dalam versi karikatural. Ibn Rusyd adalah seorang
ulama bijaksana yang bisa menyeimbangkan dua dua hal tersebut dalam pikiran
dan kehidupannya. Dalam beberapa poin, Chahine menggambarkan pidato
singkat Ibn Rusyd yang isinya sebagian berasal dari Fashl Al-Maqal berikut
ini : Hukum Ilahi menggabungkan wahyu dan akal. Hal ini harus dipahami
berdasarkan sebab, sarana dan tujuan. Wahyu dilengkapi dengan unsur-unsur
dalam akal, sedangkan akal juga dilengkapi unsur-unsur dalam wahyu”.278
276. Ahmad Syafii Maarif, h. 43.
277. Abudddin Nata, MA., Islam dan Ilmu Pengetahuan (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), h. 46.
278. Nidhal Guessoum, h. 18 – 19. . Ahmad Syafii Maarif, h. 43.
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Di satu sisi kita harus sepakat bahwa kebenaran tertinggi adalah agama, dan
perdebatan tentang kebenaran haruslah dimenangkan oleh kebenaran agama.
Namun bagaimana cara untuk menemukan kepastian akan kebenaran mutlak
tanpa harus melibatkan sains? Ada sebuah ungkapan indah yang diposting
seseorang pada status WhatSapp-nya yang berbunyi “jika engkau dekati al-Quran
dengan akalmu, maka akan kamu temukan ilmu; jika engau dekati al-Quran dengan
hatimu, maka akan kamu temukan iman”. Menurut saya, makna dari kalimat
tersebut memberi pesan agar dalam memahami agama agar tidak mengabaikan
sains sebagai upaya logis mencapai tujuan agama. Meski demikian, kita tidak
boleh menomorduakan teks, karena teks menjadi titik pijak untuk memantik
nalar sains.
Nalar sains sangat diperlukan untuk memahami agama. Kalimat ini menjelaskan
bahwa pada hakikatnya agama merupakan hal yang utama. Namun dalam
memahami agama tersebut diperlukan pendekatan metode agar kebenaran
yang dipancarkan agama dapat dipahami secara akal atau nalar. Keyakinan
atau kepercayaan terhadap agama yang dilandasi dengan pengetahuan yang
bersumber dari akal akan jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan279 daripada
keyakinan yang diterima hanya berlandaskan emosional. Mengadopsi teks
suci agama secara membabi-buta dengan mengabaikan nalar sains untuk
membedahnya bisa berdampak negatif dalam mempraktikkan agama dalam
kehidupan. Diantaranya ialah munculnya tindakan-tindakan yang diatasnamakan agama namun kontraproduktif dengan visi agama yang mewujudkan
kehidupan yang rahmatan lil alamin. Misalnya melakukan pembenaran tindakan
kekerasan dengan mengutip secara tekstual dari peristiwa perang di masa
Rasulullah SAW.
Teks Suci (al-Quran dan Hadis) sebagai sumber autentik yang berisi rumusan
pengetahuan dan etika misi religiusitas keagamaan harus diletakkan dalam meja
bedah untuk bisa ditemukan pesan-pesan tersiratnya. Sebagaimana banyak ahli
mengakui bahwa teks suci yang terhimpun dalam sebuah mushaf ini merupakan
sumber segala hal yang berfungsi untuk menjalani kehidupan (hudan linnas).
Melalui pendekatan nalar sains, diharapkan al-Quran benar-benar dapat
difungsikan sebagai panduan kehidupan masyarakat beragama secara ideal.
Nalar sains diharapkan mampu menggerakkan hasrat untuk mengubah dari
sekedar melakukan pembacaan teks ke pembacaan konteks.
279. “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”.
(QS. Al-Isra` : 36).
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Teks Suci tidak hanya berisi pesan-pesan tekstual dan praktis, tetapi justru
sarat dengan pesan-pesan tersirat yang subtantif. Di sebagian besar teks justru
terdapat hal-hal yang sangat penting ketika tabir teksnya disingkap. Terlebih lagi
teks-teks yang masih penuh dengan isyarat-isyarat. Tanpa nalar sains, pembacaan
teks akan terus berkutat dalam ruang lingkup interpretasi tak berujung tanpa
berupaya untuk menemukan fakta, sedang melalui nalar sains akan berupaya
menemukan fakta sebagai titik pijak interpretasi. Kecuali pada teks-teks
khusus yang tidak harus atau tidak memungkinkan harus ada fakta empiris.
Pembedahan teks agama dengan menggunakan nalar sains bisa diterima, karena
faktanya teks tidak dapat berbicara sendiri. Berbagai misteri yang ada dibalik
teks pada akhirnya banyak dan perlu dibuktikan melalui sains. Melalui sains
pula, teks yang semula tidak tertangkap misterinya, akhirnya dapat diketahui
pesan tersiratnya.
Maka sudah saatnya tumbuh kesadaran untuk lebih meningkatkan kualitas
pembacaan terhadap teks agama yang selaras dengan visi ideal dari agama itu
sendiri. Sikap-sikap fanatisme buta dan ekstremisme yang berlebihan yang
mendorong pada ekslusivisme akut harus segera digantikan dengan sikap
keberagamaan yang berbasis pengetahuan yang logis dengan memandang
bahwa kebenaran memahami teks masih berada dalam ruang relativitas dan
memungkinkan untuk mengalami pembaharuan sesuai dengan konteks ruang
dan waktu.
Menggunakan nalar sains dalam menjaga kualitas keberagamaan sesungguhnya
bukan hal yang mengada-ada, tetapi justru merupakan perintah agama itu
sendiri. Mengapa demikian? Karena agama tidak sekedar memerintahkan
pemeluknya untuk sekedar yakin, tetapi juga untuk menemukan bukti-bukti
agar keyakinannya semakin baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Keyakinan
tanpa landasan yang mampu menjelaskan kebenarannya merupakan keyakinan
yang tanpa landasan. Keyakinan tanpa landasan nalar hanyalah melahirkan
fanatisme buta dan ekstremisme yang berlebihan.
Nalar sains mengajak masyarakat beragama beranjak dari konsep kebenaran yang
abstrak menjadi konsep kebenaran yang hakiki, dengan pengertian kebenaran
yang tidak mengabaikan aspek pengalaman kemanusiaan. Sebagaimana sudah
diuraikan dalam sub tema diatas bahwa kebenaran agama yang bersifat absolut
(mutlak) tidak akan tergapai oleh akal pikiran manusia yang relatif. Karena itu,
kebenaran yang mampu bersemayam dalam alam pikiran manusia tidak lebih
adalah “faham tentang kebenaran” itu sendiri yang memungkinkan untuk
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berkembang ataupun berubah sesuai dengan konteks perkembangan kualitas
pikiran itu sendiri.
Agama yang memiliki kemutlakan dalam kebenaran memberikan panduan
kepada pemeluknya melalui al-Quran sebagai petunjuk sains. Namun petunjuk
sains tersebut akan stagnan ketika sang pemeluk tidak ada kema(mp)uan untuk
membedah petunjuk sains tersebut. Bertebarannya ayat-ayat dalam al-Quran
yang bersinggungan dengan masalah fenomena alam memberikan indikasi
akan pentingnya peran nalar sains dalam memperoleh percikan kebenaran
agama. Sekaligus memberikan penegasan bahwa pembuktian kebenaran agama
tidak cukup dengan pembuktian secara intuitif, tetapi sebagian besar justru
dengan menggunakan pembuktian empiris. Pembuktian secara empiris tidak
akan sampai pada titik lelah, selama manusia masih memiliki kemauan untuk
memberdayakan akalnya. Jadi, nalar sains sebagai upaya untuk menjelaskan
secara rasional empiris terkait ayat-ayat Ilahi yang tergelar di alam raya (ayat-ayat
kauniyyah), yang sebelumnya diinformasikan secara konseptual melalui ayat-ayat
yang terfirmankan (ayat-ayat tanziliyyah).
Melalui nalar sains, masyarakat Muslim diharapkan terhindar dari perangkap
jurang kejumudan. Sebaliknya, kian semangat untuk menemukan argumentasiargumentasi dinamis dibalik teks-teks Ilahi tersebut. Dengan nalar sains,
kebenaran pokok al-Quran dapat dijelaskan secara obyektif setelah berhasil
disistematisasi oleh akal manusia. Melalui akal, manusia bisa mengerti,
memahami dan berfikir. Sehingga apa yang menjadi keyakinannya itu berasal
dari pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sayangnya, tidak banyak
masyarakat Muslim yang mau bekerja keras untuk mengungkap kebenaran teks
Ilahi tersebut.
Jika dicermati, tantangan agama tidak hanya berputar pada persoalan hidup
pasca kematian, tetapi juga tantangan agama dalam menjaga dan merawat
kehidupan di kurun sebelum kematian. Masyarakat Muslim dengan tantangan
kehidupan yang kian kompleks tentu memerlukan panduan kehidupan yang
mampu merawat kehidupan. Sebagian masyarakat agama mengalami keputusasaan dengan mencampakkan semua tantangan dunia yang dianggap tidak
ada kaitannya dengan urusan akhirat. Akibatnya, kepatuhan dan ketundukan
kepada Allah hanya diaktualisasikan dengan menjaga konsistensi dalam ibadah
normatif (ibadah mahdlah).
Semakin menjauhkan diri dari kemauan untuk menggunakan nalar sebagai alat
untuk menalar ajaran agama, semakin terperosok dalam pola keberagamaan yang
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kaku, beku, stagnan dan anti kritisisme. Karena bagi yang model ini, pengabdian
kepada Allah tidak berada pada dimensi yang harus terlalu dipikirkan, tetapi
yang terpenting adalah dijalankan. Kesadaran dalam beragama pun diwujudkan
dengan upaya menjauhkan dari penggunaan akal pikiran, karena persoalan
agama diyakini hanya pada wilayah hati. Dengan kata lain, menghindari dialog
dengan teks Ilahi dan hanya cukup monolog (dengarkan dan kerjakan) tanpa
perlu mempertanyakan substansi dari sebuah perintah.
Kita ambil sebagai contoh dalam penyikapan terhadap anjuran “beribadah dari
rumah sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19”.
Mengapa masih banyak masjid dan mushalla yang tetap melaksanakan shalat
berjamaah---dan bahkan sebagian tidak mengindahkan sama sekali protokol
kesehatan pencegahan penularan Covid-19? Karena elite agama lokal --- yang
hampir dipastikan tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang bahaya
Covid-19 --- menolak semua atau sebagian anjuran, tentu dengan berbagai
pertimbangan yang dibuat-buat tanpa mempertimbangkan efek yang akan
mengenai jamaah. Hal semacam ini terjadi karena logika-logika yang dibangun
lebih berdasarkan asumsi-asumsi yang tidak bisa dia dijelaskan secara nalar.
Meskipun ancaman Covid-19 sudah dijelaskan secara panjang lebar.
Inilah yang saya maksudkan sebagai kebekuan dalam beragama, yaitu menolak
ayat kauniyyah yang berupa fenomena yang terjadi secara alamiah dengan
bersembunyi di balik argumentasi yang tidak terukur, yaitu sekedar keyakinan
tanpa dasar.
Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW menekankan adanya
keharusan untuk menuntut ilmu agar memadai dalam mengenal Sang Khaliq
(Maha Pencipta). Nalar sains merupakan salah satu cara untuk mengenal
Sang Khaliq secara logis, tidak semata-mata berkeyakinan buta. Namun juga
tidak dipungkiri bahwa ada cukup banyak orang yang menikmati “keyakinan
buta”nya dengan tidak pernah berupaya untuk memikirkan Sang Pencipta-nya.
Akibatnya, keyakinan religiusitasnya tidak memberikan kontribusi positif pada
kehidupannya kecuali hanya memupuk sifat merasa benar dan harus menang
sendiri. Relativitas kebenaran yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam diri
manusia yang relatif, diabsolutkan sebagai kebenaran yang tidak bisa dikritisi.
Kita tidak sedang meletakkan nalar sains sebagai sumber kebenaran absolut.
Kita tidak mengikuti alur yang menempatkan nalar sains sebagai jalan utama
menuju pengetahuan dan kebenaran. Tidak dipungkiri bahwa proses pemikiran
tak terelakkan dari pengaruh lingkungan dan pengalaman empiris yang terbatasi
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oleh ruang dan waktu. Namun kita tidak membantah bahwa nalar sains sangat
dibutuhkan untuk memberikan pencerahan keagamaan yang lebih logis.
Bahwa memang ada bagian-bagian dari teks Ilahi yang tidak mampu terjelaskan
secara ilmiah dan sesuai nalar sains, sehingga informasi dari teks Ilahi tersebut
cukup diterima dengan keyakinan semata. Namun hal tersebut bukan berarti
secara absolut tidak bisa terjelaskan secara nalar. Keterbatasan nalar sains
adalah keterbatasan relatif. Sejarah atau peristiwa serta ide-ide yang dipandang
tidak logis dan bodoh pada suatu masa, namun pada masa berikutnya justru
kebenarannya bisa dibuktikan secara nalar yang logis.
Ingatlah bahwa Allah menyeru manusia untuk merefleksikan, memikirkan,
merenungkan dan memahami sebanyak lebih dari 125 kali dalam al-Quran
dan menekankan secara berulang-ulang arti penting berpengetahuan atau
berilmu.280 Seruan untuk pengembangan nalar sains banyak diulas dalam ayatayat al-Quran281 maupun hadis282. Dua sumber utama masyarakat Muslim dalam
menjalankan peran dan tanggungjawabnya sebagai khalifatullah menekankan
pentingnya sains sebagai panduan teknis.
Al-Quran memberikan banyak contoh kaitan yang kokoh antara Islam
dan sains. Ayat-ayat Allah yang termaktub dalam al-Quran memberi ruang
pemeluknya memiliki “cara untuk mengenal kegaiban Tuhan serta untuk
mencapai kejelasan-Nya” dengan mengoptimalkan peran nalar yang dirangkum
dalam perspektif pengetahuan yang lebih luas. Manusia yang dalam dogma
diciptakan --- selain sebagai abdullah, juga --- sebagai khalifatullah fi al-ardh283
memiliki tanggungjawab untuk menjaga alam semesta ini, dalam artian
mampu mengelola yang akhirnya bermanfaat bagi kemaslahatan bersama. Hal
tersebut membutuhkan pengetahuan yang mumpuni dalam hal mengenal dan
memahami berbagai fenomena alam yang ada.
Dapat dikatakan bahwa “tanda-tanda yang terdapat di segala ufuk” secara
umum sesuai dengan pengetahuan yang didasarkan atas persepsi indrawi atau
sains, sedangkan tanda-tanda “pada diri” mengacu pada kemampuan rasional
dan ruhani kita. ...... epistemologi Islam mencakup pengetahuan yang diperoleh
280. Saiyad Fareed Ahmad & Saiyad Salahuddin Ahmad, 5 Tantangan Abadi terhadap Agama dan Jawaban
Islam terhadapnya (Bandung: Mizan, 2008), h. 97.
281. Misalnya pada QS. Fathir : 28 “.....Sesungguhnya orang (yang benar-benar ) takut kepada Allah adalah
mereka yang berilmu”.
282. Misalnya HR. Turmudzi, ”Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki
ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan Akherat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan
barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu”.
283. Peran yang pada hakikatnya kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia sebagaimana termaktub
dalam QS. Al- Baqarah : 30.
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perangkat indrawi, nalar dan intuisi. Jika digunakan secara tepat, perangkatperangkat tersebut akan mampu mengenali pengetahuan dan kebijaksanaan
(hikmah) yang terkandung didalam al-Quran dan hadis.284 Maka sesungguhnya
nalar sains dan praktik keagamaan memiliki hubungan yang saling menguatkan
serta saling melengkapi.
Informasi Covid-19 dengan berbasis riset oleh para virologi285 merupakan temuan
sains yang sangat penting untuk diketahui manusia. Meski hingga kini belum
ada titik terang sejauhmana upaya para virologi dalam menemukan penangkal
Covid-19, informasi tentang upaya untuk mencegah dari tertular atau terinfeksi
Covid-19 --- seperti keharusan memakai masker, menjaga kebersihan, mencegah
adanya kerumunan dan sebagainya --- tentu berangkat dari penelitian sains yang
mendalam tentang bagaimana karakter virus Covid-19 sehingga pencegahannya
harus seperti itu.
Saya rasa rekomendasi saintis yang jujur dan obyektif merupakan bagian dari
nalar sains yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Karena itu, tidak ada alasan
untuk menentang tanpa dasar pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan
secara ilmiah. Perilaku-perilaku penentangan terhadap anjuran untuk
menerapkan protokol pencegahan Covid-19 oleh beberapa pelaku ritualis
keagamaan mencerminkan masih adanya belenggu kegelapan egoisme yang
tidak tercerahkan. Argumentasi bahwa “lebih takut tidak shalat berjamaah di
masjid dari pada takut terhadap Covid-19” merupakan argumentasi emosional
yang dangkal. Simpulan bahwa Covid-19 tidak lebih dari dampak konspirasi
global untuk menghancurkan masyarakat Muslim merupakan anggapan yang
cenderung ngawur dan tidak ilmiah.
Dalam konteks ini, pemahaman agama tidak mungkin menemukan
proporsionalitasnya manakala tidak dipadu-padankan dengan fenomena
alam yang memungkinkan dengan pendekatan nalar sainsnya. Agama yang
diturunkan Tuhan untuk masyarakat Muslim ini perlu bertegur sapa dan
bekerja sama dengan nalar sains yang sama-sama berasal dari Tuhan. Nalar
sains dan agama harus sama-sama terbuka dan berdialog serta harus merajut visi
berkemajuan. Sudah saatnya sekat penghalang antara nalar sains dengan nalar
agama untuk bertemu dan berupaya menemukan solusi dalam menghadapi
bencana alam (infeksi Covid-19) yang secara signifikan juga mengancam sisi
kemanusiaan.
284. Saiyad Fareed Ahmad & Saiyad Salahuddin Ahmad, h. 98.
285. Yaitu para ilmuwan yang mempelajari makhluk suborganisme, utamanya virus.

MAARIF Vol. 15, No. 1 — Juni 2020

129

Sains Melampaui Politik dan Agama

Pemeluk agama tidak selayaknya bertahan dalam egoisme-nya dengan merasa
sebagai makhluk yang paling dekat dengan Tuhan. Virus Covid-19 menjadi
bagian dari fenomena alam yang mengancam kesehatan fisik seluruh masyarakat
manusia tanpa melihat sosial budaya, ideologi maupun agama. Tetapi, lagi-lagi
kini bermunculan mubaligh dan dai yang sesungguhnya tidak memahami betul
fenomena alam yang berupa virus Covid-19 namun sangat berapi-api untuk
membicarakannya, dan bahkan menentukan sikap-sikap yang lebih banyak
kontra produktif.
Menampilkan wajah agama yang mencerahkan merupakan keniscayaan yang
tidak lazim diabaikan. Agama dari Tuhan hanya diturunkan untuk masyarakat
manusia yang sudah dewasa dan berakal. Maka kedewasaan nalar merupakan
modal utama masyarakat Muslim dalam rangka menjalani peran menjadi
khalifatul fil ardh. Betapa ironisnya jika dalam perjalanannya kemudian agama
lebih banyak diwarnai dengan pemahaman yang tidak progresif. Tantangan
dan dinamika kehidupan masyarakat Muslim sangat membutuhkan pemikiranpemikiran yang berkemajuan.
Kitab suci al-Quran merupakan pedoman bagi seluruh masyarakat manusia
tanpa membedakan latar-belakang ras, budaya maupun agama. Bagi masyarakat
Muslim, al-Quran merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan duniawi
yang berimplikasi pada kehidupan ukhrawi. Bagi yang sudi untuk menjadi
bahan kajian, al-Quran merupakan sumber informasi sains yang tidak ada
habisnya untuk dieksplorasi.
Islam menempatkan sains sebagai hal yang utama untuk mengangkat harkat dan
martabat manusia.286 Tentu harkat dan martabat bagi orang-orang yang mau
mempelajarinya. Tidak ada rahasia Ilahi yang bisa ditembus oleh masyarakat
manusia kecuali dengan sains sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rahman
ayat 33.287 Hal ini menegaskan bahwa relasi antara sains dan agama dalam
konteks Islam tidak ada persoalan. Kembali lagi pada teori sederhana Ibn Rusyd
yang tertuang dalam kitab Fashl Al-Maqal yang mengatakan bahwa seseorang
yang mencari kebenaran dari agama dan filsafat tidak akan menemukan sesuatu
yang bertentangan dari keduanya.288 Namun perlu sedikit ditegaskan bahwa
al-Alquran dan Hadis selain sebagai sumber sains, juga sebagai rujukan etika
untuk apakah hakikat ilmu pengetahuan sebenarnya.
286. QS. Al-Muzadallah 11.
287. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka
lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan (QS. Ar-Rahman 33). Para ahli dan
ulama menafsir kata “kekuatan” dengan “sains”.
288. Nidhal Guessoum, h. 18.
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Kontribusi saintis Muslim di masa lalu juga sangat banyak, bahkan diakui atau
tidak bahwa sains modern yang berkembang saat ini merupakan kelanjutan dari
warisan sains masa lalu. Meski sebagian saintis modern Barat tidak mengakui
hal tersebut dan bahkan berupaya untuk menjauhkan Islam dari persoalan sains
dengan membangun paradigma bahwa kebenaran agama sebagai kebenaran
yang tidak dapat diuji secara nyata. Jadi, tantangan Islam berkaitan dengan
sains di era sekarang ialah sains global yang dikembangkan oleh saintis Barat
yang cenderung bebas nilai.
Bahasan tentang “sains tanpa agama” dan “agama tanpa sains” sesungguhnya
sudah usang. Di tengah kehidupan masyarakat global yang kian sekuler,
kehadiran agama sangat dibutuhkan oleh manusia dengan tanpa kembali ke
era primitif. Maka cara satu-satunya ialah mengkolaborasikan antara kekuatan
sains yang semula sekuler289 dengan kekuatan agama. Masyarakat Muslim
jika berharap bisa diterima kehadirannya dalam ruang global ini, maka tidak
bisa meninggalkan sains demi agama ataupun sebaliknya menjadikan sains
sebagai agama baru. Namun kita juga tidak menutup mata adanya sekelompok
masyarakat yang beragama secara kaku dan anti rasio.
Dalam masyarakat Muslim, sains menjadi aspek penting untuk membangun
dan mengembangkan peradaban Islam yang kokoh. Hadirnya sains merupakan
keniscayaan yang tidak dapat diabaikan. Selain dalam al-Quran sudah disinggung
tentang keterkaitan sains dengan harkat dan martabat manusia, kebutuhan dan
ketergantungan masyarakat modern terhadap sains tidak terelakkan lagi. Sains
tidak hanya membantu memecahkan masalah-masalah keduniaan, tapi sains
juga untuk menyelesaikan hal-hal yang bernuansa religius untuk menambah
keyakinan.
Pendek kata, sains mendorong manusia dalam menemukan cita estetika ciptaan
Ilahi. Melalui proses nalar sains, sebagian fenomena alam bisa dijelaskan secara
ilmiah. Berbagai peristiwa alam bisa diungkap dan dipahami, dan manusia pun
memiliki cara atau jalan untuk menyikapi fenomena tersebut.
Saya meyakini bahwa pemahaman mendalam dengan mengedepankan nalar
sains akan mampu menjawab berbagai persoalan keagamaan yang mendikotomi
berbagai aspek kehidupan dewasa ini. Nalar sains bukanlah nalar sesat yang
harus disingkirkan dari upaya untuk membedah pesan-pesan idealis keagamaan
yang tersurat dalam al-Quran. Sebaliknya, justru tanpa memakai nalar sains
tersebut, pesan-pesan terdalam dari teks Ilahi akan mengalami kendala untuk
289. Sekuler dengan pengertian sains yang meninggalkan nilai-nilai religius dan kemanusiaan.
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mengungkapkannya. Melalui nalar sains, kedekatan kepada Ilahi tidak hanya
bermodalkan keyakinan tanpa penjelasan. Justru sebaliknya, melalui nalar sains
akan semakin ditemukan jawaban-jawaban logis mengapa kita harus percaya
Tuhan dan mempercayai kebenaran Kitab Suci-Nya.
Mengikuti ungkapan yang cukup populer “sains tanpa agama pincang, agama
tanpa sains buta” mengisyaratkan akan pentingnya sains dalam menjaga
kehidupan beragama yang berkualitas. Hal ini selaras dengan larangan agama
untuk berperilaku taqlid.290 Agama tanpa nalar sains bisa jadi akan lumpuh
dihempas oleh dinamika zaman. Adanya menjadi sama dengan tidak adanya
karena pada akhirnya agama tidak mampu memberikan jawaban-jawaban
terhadap peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Tetapi ketika agama berkenan
menjadikan nalar sains didalam memandu dalam menjelaskan berbagai
peristiwa terkait interaksi manusia dengan alam raya, hal-hal yang bersifat
empiris berkaitan dengan fenomena alam bisa terjelaskan dengan baik. Ayatayat Ilahi yang menjadi petanda fenomena alam tidak dianggap sebagai mitosmitos yang tidak bisa dibuktikan.
Agama dan sains secara nyata telah mengambil peran penting dalam kehidupan.
Bukti bahwa tidak ada pertentangan antara agama dan sains dalam Islam ialah
bahwa perkembangan sains bukan merupakan ancaman bagi masa depan agama.
Justru kehadiran nalar sains yang mampu menjelaskan berbagai fenomena
alam---yang sudah diisyaratkan dalam kitab suci---memperkuat pengaruh agama
ditengah-tengah kehidupan manusia. Semakin kedepan, interaksi pengaruh
nalar sains terhadap agama diharapkan semakin positif. Namun reunifikasi
nalar sains dan nalar agama tidaklah sederhana.
Dalam penelaahan saya, agama291 diciptakan oleh Tuhan dan diturunkan
kepada umat manusia itu dengan tujuan yang baik. Tujuan baik ini tidak
semata untuk keselamatan individu manusia yang berkeyakinan bahwa pada
saatnya nanti akan kembali kepada Ilahi dan dimintai pertanggungjawaban
selama menjalani kehidupan di dunia. Lebih dari itu, agama dihadirkan untuk
menjaga keselarasan hidup antar manusia. Agama merupakan elemen penting
yang menginisiasi lahirnya peradaban unggul. Hampir seluruh peradaban besar
dunia dipengaruhi oleh agama. Namun juga harus diingat, agama bisa menjadi
persoalan kemanusiaan ketika hanya mengutamakan kepentingan praktis290. Abu Hamid Al-Ghozali mendefinisikan taqlid dalam karyanya al-Mustasyfa sebagai“qobuulu qaulin bilaa
hujjah”, yaitu menerima pendapat tanpa dalil/argumen.
291. Secara etimologi merujuk pada bahasa Sansekerta yang berasal dari kata “a” dan “gama” yang bermakna
kumpulan aturan yang dapat mengarahkan manusia dalam arah dan tujuan tertentu agar tidak kacau.
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pragmatis dengan hanya mengutamakan hal-hal yang bersifat komunal dan
sektarian belaka.
Tantangan kehadiran nalar sains dalam kehidupan, selain berhadapan dengan
paham agama yang masih mengedepankan sikap fanatis dan sektarian, juga
kebijakan politik yang tidak sepenuhnya memihak. Kepentingan-kepentingan
politik jangka pendek rezim penguasa merupakan tantangan tersendiri dalam
mewujudkan masyarakat yang menghargai peran sains dalam kehidupan.
Agama menjadi sumber etika bagi manusia yang pada tahapan tertentu
berperan sebagai pemersatu masyarakat atas dasar nilai etis yang diyakini dan
diikuti masyarakat sebagai nilai universal. Universalitas nilai moral agama ini
terajut dari ayat-ayat suci Ilahi serta sunnah Nabi. Nilai-nilai transenden agama
menjadi manusia tidak kehilangan moralitas. Mengapa nilai moral penting?
Karena tanpa moral agama, agama berpotensi diperalat sebagai “alat justifikasi
pembenaran” yang menyebabkan tindakan semena-mena umat beragama
terhadap orang lain yang dipandang tidak sejalan.
Sebagaimana halnya agama, politik pun bisa menginisiasi lahirnya kebaikan
masyarakat atau sebaliknya. Maka politik praktis tidak lazim untuk ditempatkan
sebagai pengendali dalam kehidupan bermasyarakat tanpa dibentengi oleh
norma yang beradab dan bijaksana. Seperti halnya agama, politik pun berpotensi
diselewengkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada
terciptanya status quo kaum elitis untuk melanggengkan kekuasaan politiknya
ditengah-tengah masyarakat. Fenomena penyalahgunaan kekuasaan politik ini
hampir selalu dilakukan oleh setiap rezim yang berkuasa.
Idealnya, politik merupakan alat perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Bobroknya praktik-praktik politik dibanyak negara termasuk
Indonesia dikarenakan rendahnya kualitas pendidikan politik. Kepentingankepentingan kemanusiaan tampak berkali-kali menjadi korban untuk
kepentingan egoisme politik kelompok atau perseorangan. Politik yang
semestinya merupakan jalan tol untuk memperbaiki bangsa justru dijadikan
alat untuk mencari keuntungan. Hal ini terjadi bisa karena 2 (dua) hal,
pertama: rendahnya kualitas orientasi kualitas pada seorang politisi, dan kedua:
berkembangnya mentalitas ajimumpung para pelaku politik yang tidak memiliki
kredibilitas dan keberpihakan pada sesama.
Jika tiga komponen dapat dikolaborasikan dengan menempatkan nalar sains
sebagai aspek utama dalam memberikan pertimbangan pada nalar agama dan
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nalar politik untuk berbuat pada masyarakat, besar harapan peluang untuk
mewujudkan tatanan kehidupan yang ideal, yaitu misi yang dalam jargon agama
disebut dengan misi rahmatan lil alamin.
Saat ini kita dihadapkan pada keprihatinan dan sekaligus harapan. Ancaman
wabah Covid-19 sebagai wabah global sangat berdampak pada roda kehidupan
bangsa. Masyarakat tidak hanya dihantui oleh ancaman kematian yang
mengerikan, tetapi juga ambruknya struktur ekonomi akibat tidak bergeraknya
kegiatan-kegiatan ekonomi sebagai penanda bergeraknya dinamika kehidupan
masyarakat. Pemerintah sendiri terkesan tidak memiliki keberanian untuk
menerapkan kebijakan tunggal sebagai upaya untuk memutus penyebaran
pandemi Covid-19. Walau diketahui bahwa salah satu faktor utama mudahnya
virus Covid-19 menular ialah tidak terhindarnya kerumunan, tidak otomatis
muncul kebijakan pelarangan adanya kerumunan. Alasan gejolak sosial dan
berhentinya roda ekonomi menjadi alasan utama.
Masyarakat pun tidak jauh berbeda. informasi sains tentang Covid-19 seolah
menjadi angin lalu yang tidak perlu didengarkan dan dipatuhi. Berbagai anjuran
medis masih menjadi silang pendapat dikalangan masyarakat, tak terkecuali para
elite agama --- yang semestinya memiliki peran sosial penting untuk merespons
dan menyampaikan kepada masyarakat. Mengapa elite agama? Hingga saat ini
elite agama masih mengantongi kepercayaan penuh dari masyarakat daripada
elite politik. Elite agama memiliki ruang gerak yang lebih luas --- bahkan sampai
masuk pada wilayah politik ---, tetapi elite politik terbatas hanya pada wilayah
politik semata. Bisa dikatakan, “agama” dan “politik” sedang mengalami
kapitalisasi, sehingga tidak mampu menawarkan solusi terbaik untuk kehidupan
bangsa, dan bahkan kian hari kian lemah dan redup. Meminjam istilah Syafii
Maarif, agama dipasung dalam ritualisme kosong tanpa adanya visi ke depan
yang pasti.292
Mungkin sedikit sebagai tawaran bahwa sebagai upaya untuk memperbaiki
kondisi bangsa maka diperlukan gerakan yang kita istilahkan “revolusi kultural
pada aspek agama dan politik”. Dengan pengertian menjadikan nalar sains
sebagai ujung tombak perubahan menuju kemajuan kehidupan masyarakat.
Kultur bangsa yang tidak memberikan sumbangsih perbaikan sudah semestinya
dihilangkan. Agama dan politik menjadi pilar utama suksesnya gerakan ini
memiliki peran penting dalam memberikan pencerahan dan pendidikan
kepada masyarakat agama dan masyarakat politik.
292. Ahmad Syafii Maarif, h. 391.
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Perlu ada dorongan kuat untuk dilakukan gerakan tajdid pada bidang politik
maupun keagamaan yang lebih bernilai historis, tidak elitis dan juga tidak utopis.
Perlu konsistensi dan kontinuitas pada agamawan dan politisi yang dominan
bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk lebih mengedepankan
pendekatan-pendekatan sains dalam menyelesaikan problem masyarakat.
Pengkajian berbagai bidang studi---utamanya agama dan politik---dengan
pendekatan sains dirasakan sangat dibutuhkan. Rasionalitas-ilmiah sains dari
kalangan saintis yang kritis menarik untuk direspons. Religiusitas awam yang
masih mendekati sumber-sumber normatif dengan spirit normatif---dengan
orientasi hanya untuk mendapatkan kemantapan iman---perlu dikembangkan
ke arah yang lebih dinamis-dialektis. Menyadari hal ini sebagai tantangan yang
cukup berat, membutuhkan energi yang besar untuk membangun keyakinan
dan kesadaran ini.
Tulisan ini tidak sedang merumuskan formula baru hubungan sains, agama
maupun politik. Penulis hanya mencoba melakukan pengamatan sederhana
seiring adanya kebengalan politik pemerintah --- baik pusat maupun daerah --yang merespons setengah hati rekomendasi para dokter yang berada di garda
depan pengobatan korban Covid-19 serta para virologi yang sedang berjuang
untuk menemukan vaksin agar sebaran Covid-19 tidak semakin merajalela. Di
sisi lain, ada keangkuhan (serta kebodohan) sebagian elite agama yang menolak
mentah-mentah ataupun setengah-setengah protokol pencegahan terhadap
wabah Covid-19 tersebut. Elite politik dan agama sama-sama mengesampingkan
nalar sains demi memperturutkan egonya masing-masing.
Hal terpenting ialah bagaimana elite agama dan politik bisa mengapresiasi
nalar sains sebagai satu solusi untuk memahami fenomena alam secara positif.
Persoalan yang berkaitan dengan fenomena alam tidak mungkin diselesaikan
dengan dogma-dogma agama serta kebijakan-kebijakan politik tanpa merujuk
pada fenomena itu sendiri. Idealnya justru bagaimana nalar sains menjadi
rujukan utama tokoh agama untuk memberi pencerahan masyarakat Muslim
agar tidak terjebak dalam ketidakpahaman. Dalam konteks politik, kebijakan
politik tidak semestinya diputuskan secara parsial hanya untuk kepentingan
segmen tertentu dengan mengabaikan/mengorbankan segmen lain yang lebih
mendasar.
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Abstrak
Covid-19 telah menjadi wabah pandemi global. Virus tak kasat mata ini tidak
hanya mengancam keselamatan jiwa manusia saja, tetapi juga telah memorakporandakan sektor ekonomi dan sosial secara luas. Untuk meminimalisir
dampak Covid-19, semua kalangan dituntut untuk berperan aktif dan nyata
dalam mengatasinya, termasuk Muhammadiyah. Dengan seluruh sumber
daya yang dimiliki, Muhammadiyah telah berikhtiar secara maksimal untuk
berkontribusi dalam penanganan Covid-19. Muhammadiyah telah membentuk
semacam gugus tugas bernama Muhammadiyah Covid-19 Command Center
(MCCC) yang menjadi garda terdepan dalam penanggulangan Covid-19 di
tanah air. Selain itu juga, Muhammadiyah mendukung kebijakan-kebijakan
pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan
penularan Covid-19, terutama terakit dengan pemberlakukan social/physical
distancing.
Kata kunci: Respons, Muhammadiyah, Covid-19

Pendahuluan
Bermula dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019,
sejumlah pasien mendatangi rumah sakit pusat kota itu dengan membawa
keluhan penyakit yang belum pernah dikenal. Dari hasil investigasi kemudian
dilaporkan bahwa penyakit itu berasal dari virus, yang oleh Komite Internasionl
untuk Taksonomi Virus (ICTV) memberinya nama Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2), dan oleh WHO penyakitnya diberi nama
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Covid-19, yang merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019.293 Sejak
itulah, korban massal berjatuhan di Wuhan akibat terinfeksi Covid-19 ini.
Lalu diikuti jutaan korban jatuh berikutnya dengan cepat terjadi di seluruh
dunia. Yang paling menyedihkan adalah diantara korban tersebut terdapat
tenaga medis yang seharusnya menjadi ujung tombak penanganan Covid-19
ini. Hingga tulisan ini dibuat, minimal telah tercacat sebanyak 198 negara
telah terkonfirmasi terpapar Covid-19, termasuk Indonesia yang terkonfirmasi
pertama kali tanggal 2 Maret 2020.
Melihat eskalasi korban yang begitu meningkat tajam, pada 12 Maret 2020 dirjen
WHO, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengumumkan bahwa organisasi
kesehatan dunia tersebut telah menetapkan Covid-19 sebagai wabah pandemik
global. Meskipun masih satu genom (gugus) dengan SARS dan virus corona
yang lain, karakteristik Covid-19 sepuluh kali lebih mematikan daripada virus
flu babi (H1N1).294 Dalam pandangan WHO, status pandemi global ditetapkan
terhadap Covid-19 merujuk kepada 3 hal, yaitu: Pertama, proses penyebaran
virus baru ini begitu cepat dan mudah. Kedua, virus ini tidak mudah terdeteksi,
sehingga penyebarannya pun sulit dikontrol. Ketiga, sikap dan kebiasaan
masyarakat yang menganggap ringan dan remeh terhadap potensi penyebaran
serta resiko akibat infeksi virus ini.295
Virus ini memang telah menjadi momok yang sangat menakutkan. Bagaimana
tidak, virus yang tidak kasat mata ini menyerang siapa saja tanpa tebang pilih;
tidak pandang usia, jabatan, status sosial dan seterusnya. Sebanyak 34 provinsi
yang ada di Negara kita terkonfirmasi telah terinfeksi virus dengan tingkat
pandemik yang berbeda-beda. Karena efeknya yang dahsyat itu, Covid-19 telah
memorak-porandakan terutama sektor ekonomi dan sosial. Menteri Tenaga
Kerja mengonfirmasi sebanyak 1,943,916 pekerja telah kehilangan pekerjaan
sekaligus penghasilannya, karena dirumahkan dan di-PHK akibat Covid-19.296
Prof. Asep Syaifuddin, guru besar IPB, mewanti-wanti, jika Covid-19 sampai
Desember 2020 tidak terbendung, maka dampaknya melebihi krisis ekonomi,
dan negara kita bisa terancam kolaps.297 Bahkan dapat berimbas kepada krisis
293. Yuli Nurhanisah, M. Ishaq Dwi Putra, “Mengenal Hubungan Vovid-19 dan SARS-CoV-2”, Indonesiabaik. id.
accessed April 26, 2020.
294. Rolando Fransiscus Sihombing, “WHO: Virus Corona 10 kali Lebih Mematikan dari Flu Babi”, m.detik.com,
accessed April 27, 2020.
295. “WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global”, https://www.kompastv, accessed April 27,
2020.
296. Muhammad Hendarjo, “Dampak Corona, 1,9 Juta Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan”, https://
bisnistempo.co, accessed April 27, 2020.
297. “Menurut Prof Asep Syaifuddin, Indonesia Terancam Kolaps”, https://JPPN.com, accessed April 28, 2020.

138

MAARIF Vol. 15, No. 1 — Juni 2020

Falahuddin

politik seperti tahun 1998. Apalagi WHO memprediksi negara kita dapat saja
menjadi episentrum baru penyebaran Covid-19, jika tidak dikontrol secara
ketat.298
Melihat dampak yang begitu serius, berbagai upaya memang telah dilakukan
dalam rangka mengatasi Covid-19. Meskipun dianggap terlambat, pemerintah
kita dengan berbagai kebijakan telah berupaya keras menghalau virus ini. Sejak
14 Maret 2020 Pemerintah menetapkan kebijakan Covid-19 sebagai Bencana
Nasional. Lalu pada 17 Maret Pemerintah menetapkan Status Darurat Tanggap
Bencana Corona hingga 29 Mei. Kemudian pada 31 Maret menetapkan Status
Darurat Kesehatan Masyarakat. Terakhir, berbeda dengan beberapa Negara
yang memberlakukan lockdown, dengan berbagai pertimbangan, Pemerintah
kita memilih menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
untuk mencegah dan mengatasi penyebaran virus ini.
Terhadap kondisi darurat saat ini, seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali
Muhammadiyah, dituntut berperan aktif dalam mengahadapi dan melawan
Covid-19. Simpul-simpul sosial harus bersatu padu dan tidak boleh berpangku
tangan serta pasrah menghadapi masalah besar ini. Semuanya harus bersatu
padu melawan Covid-19. Partisipasi ini sangat penting, karena kunci pokok
untuk memutus mata rantai penyebarannya ada pada masyarakat.

Muhammadiyah dan Misi Kemanusiaan
“Muhammadiyah selalu hadir ketika bangsa dan kemanusiaan semesta
memanggil kala ada masalah. Demikian halnya ketika pandemi Covid-19
menjadi musibah yang melanda Indonesia dan dunia”. Demikian cuplikan
tulisan Hadar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah di harian Republika.299
Pernyataan ini mengisyaratkan 2 hal: Pertama, hidup umat manusia di dunia
ini selalu dilewati dan dipenuhi oleh aneka bencana. Bencana telah menjadi
bagian dari sunnatullah dalam kehidupan ini yang tidak dapat ditolak, tetapi
pada saat yang sama juga harus dihadapi. Kedua, komitmen Muhammadiyah
yang selalu terlibat aktif dalam misi kemanusiaan.
Secara historis, atensi Muhammadiyah terhadah misi kemanusiaan sebenarnya
berawal dari ide H. M. Syuja’ yang ia sampaikan pada “Perkumpulan/Pengajian
Malam Jumat” tahun 1917. Misi kemanusiaan itu kemudian dilembagakan
298. Haryanti Puspa Sari, “Indonesia Disebut Berpotensi Jadi Episentrum Baru Covid-19, Ini Respons Jubir
Pemerintah” https://nasional.kompas.com, accessed April 27, 2020.
299. Haedar Nashir, “Kiprah Muhammadiyah”, Republika, Jumat, 17 April 2020.
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menjadi Bagian Penolong Kesengsaraan Umum/Oemoem yang kini dikenal
dengan nama populer Rumah Sakit PKU/PKO Muhammadiyah.300 Namun
dalam praktiknya, misi kemanusiaan yang diemban oleh PKU saat itu masih
terbatas untuk melayani para kaum dhuafa secara sentralistik di PKO.
Dalam perkembangannya, misi kemanusiaan ini kemudian diperluas dengan
terjun langsung ke lokasi-lokasi bencana. Misi kemanusiaan yang dibawa oleh
Muhammadiyah tidak memandang latar belakang dan perbedaan agama, etnis,
dan perbedaan lainnya, yang kadang menjadi penghalang dalam memberikan
bantuan. Muhammadiyah memandang bahwa semua orang yang terdampak
bencana, siapapun dia, dari latar belakang apapun, harus dapat dibantu dan
harus diberdayakan sehingga bisa hidup layak.
Menurut Budi Setiawan, Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center
(MDMC), awal mula kepedulian Muhammadiyah terhadap misi kemanusiaan
terhadap korban bencana adalah saat meletus Gunung Kelud tahun 1919 yang
memakan korban 5000 jiwa. Kemudian tahun 1963 terjadi letusan Gunung
Agung yang bertepatan dengan Tanwir Muhammadiyah. Dalam Sidang Tanwir
tersebut disepakati agar dibentuk Gugus Tugas untuk menangani korban
bencana. Sejak saat itu hingga kini Muhammadiyah secara aktif terlibat dalam
misi kemanusiaan, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga pada tingkat global.301
Di tingkat lokal, Muhammadiyah telah terjun dalam misi kemanusiaan saat
gempa dan tsunami Aceh 2004, gempa Yogyakarta 2006, gempa Bengkulu dan
padang 2007, banjir Masior di Papua 2010, gunung Rokatenda NTT meletus,
konflik Syiah di Sampang 2012, gempa Lombok dan Donggala, Palu 2018,
banjir bandang di Lebak, Banten 2019 dan Covid-19 pada 2020 ini. Pada
tingkal global Muhammadiyah mengirimkan bantuan logistik, obat-obatan dan
tenaga medis saat terjadi gempa di Nepal 2015, kriris kemanusiaan di Rakhine,
Myanmar 2017 dan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa Muhammadiyah
sangat concern terhadap misi kemanusiaan.
Untuk menopang misi kemanusiaan ini, Muhammadiyah telah membentuk
lembaga khusus yang bernama Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB)
atau Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC). Lembaga
ini di-back-up oleh LAZIZMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah
Muhammadiyah) bersama semua komponen organisasi struktural dan Amal
Usaha Muhammadiyah, terutama oleh ribuan tenaga medis yang tersebar di
300. M. Yusron Asrafie, Kiyai Haji Ahmad Dahlan: Pemikiran dan Kepemimpinannya, (Yogyakarta: MPKSDI,
2005), h. 94.
301. “Misi Kemanusiaan Kontemporer”, https://www.suaramuhammadiyah.id, acsessed April 29, 2020.
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457 Rumah Sakit dan Rumah Bersalin di seluruh Indonesia dan para ilmuan
dari 173 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan latar belakang disiplin ilmu
pengetahuan yang beragam.302

Teologi Covid-19
Wabah Covid-19 termasuk bencana nasional, bahkan global. Menurut Undangundang No. 24 tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat
yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak piskologis.303 Karena
itu, Muhammadiyah memandang bahwa Covid-19 merupakan kategori bencana
non-alam.304
Dalam memandang bencana, Muhammadiyah selalu mempertautkan antara
teks-teks normatif dalam al-Qur’an dan Hadis dengan ilmu pengetahuan modern.
Sebagai ormas yang mengusung jargon tajdid, cara pandang Muhammadiyah
dalam melihat realitas sosial, termasuk Covid-19, selalu menggunakan
pendekatan integratif: bayani, burhani dan irfani.305 Muhammadiyah menolak
pandangan atomistik dan parsial, apalagi irrasional yang berpandangan bahwa
bencana terjadi karena hal-hal yang berbau mistik yang tidak ada hubungannya
dengan bencana.
Muhammadiyah memandang bahwa bencana terjadi karena 2 hal: Pertama,
sunnatullah. Bencana terjadi karena proses alamiah sebagai bagian dari cara
alam berevolusi secara terus-menerus sejak pertama kali alam diciptakan.
Gempa dan tsunami misalnya yang kerap terjadi di negara kita, disebabkan oleh
pergeseran lempeng bumi. Demikian juga gunung meletus disebabkan oleh
peningkatan tekanan perut bumi. Kedua, bencana karena perilaku manusia
yang mengeksploitasi alam raya secara berlebihan, kesalahan teknologi akibat
human error dan lainya tanpa kalkulasi yang matang.306
302. PP Muhammadiyah, “Laporan PP Muhammadiyah saat Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Maksassar,
16-22 Syawal/3-7 Agustus 2015”, h. 23. www.muhammadiyah.or.id, accessed April 29, 2020.
303. Lihat Undang-undang Nomor 24 tahun 2007.
304. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fikih Kebencanaan: Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih
ke-29 Tahun 2015 di Yogyakarta, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dan Lembaga
Penanggunaangan Bencana PP Muhammadiyah, 2015), h. 41.
305. Lihat “Hasil Munas Jakarta: Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam”, Suara Muhammadiyah,
NO. 15 dan 16, TH KE-85 (1-31 Agustus 2002).
306. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fikih Kebencanaan, h. 11-36.
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Dalam perspektif al-Qur’an dan Hadis, bencana secara umum disebut dengan
10 terminologi, yaitu musibah (Q.S. al-Hadid [57]: 22-23), bala’ (Q.S. al-A’raf
[7]: 168}, firnah (Q.S. , azab (Q.S. al-Sajdah [32]: 21-22), fasad (Q.S. al-Ruma
[41]: 30), halak (Q.S. al-Qasas [28]: 78), tadmir (Q.S. al-Isra’ [17]: 16), tanziq
(Q.S. Saba’ [34]: 18-19), iqab (Q.S. al-Nahl [16]: 126), nazilah (Q.S al-Hijr [15]:
90-91). Semua bencana yang terjadi dan mendatangkan gangguan serius bagi
kehidupan manusia disebut musibah. Bencana yang terkadang mengakibatkan
kerugian, kerusakan dan kehancuran disebut tadmir dan tanziq, dan jika
berdampak terhadap instabilitas sosial seperti kerusuhan disebut fasad. Jika
bencana menimpa manusia jahat yang berdosa dan selalu melanggar ketentuan
Tuhan disebut ‘iqab, nazilah, dan bahkan azab. Adapun jika yang terdampak
bencana adalah orang-orang taat, saleh dan baik, maka disebut bala’. 307
Dari penjelasan terminologi bencana sebagaimana dalam al-Qur’an dan Hadis
tersebut, terminologi azab yang berarti siksa atau kutukan sering menjadi atensi
kita. Apakah bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami atau bencana nonalam seperti Covid-19 yang sedang terjadi saat ini termasuk azab yang berarti
kutukan atau musibah? Kalau orang-orang saleh terinfeksi Covid-19 apakah
termasuk azab? Tampaknya nalar kita berat menjawab ya. Karena itu, Haedar
Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, memandang Covid-19 sebagai
musibah dan bukan kutukan308 untuk menguji dan memperteguh keimanan
kita. Pandangan Haedar ini juga selaras dengan pandangan Imam Besar Masjid
Istiqlal, Nasaruddin Umar, bahwa Covid-19 adalah musibah dan bukan azab.309
Secara historis, Covid-19 bukan merupakan wabah pandemik baru dalam
sejarah perjalanan hidup manusia. Virus serupa dengan karakteristik yang
sama seakan mengulang siklus 100 tahunan pandemi dunia. Tercatat pada 1720
terjadi pandemi campak, kolera 1818, flu Spanyol 1920, dan Covid-19 pada
2020.310 Sangat mungkin akan muncul virus serupa dengan karateristik yang
dapat sama atau berbeda di kemudian hari. Dalam al-Qur’an juga diceritakan
tentang bagaimana Allah mengirimkan wabah taufan, belalang, kutu, katak dan

307. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fikih Kebencanaan, h. 11-36.
308. Haedar Nashir, “Bersama Menghadapi Covid-19”, Suara Muhammadiyah, NO. 07, TH KE-105 (1-15 April
2020). h. 1.
309. Andhika Prasetia, “Imam Besar Istiqlal Tegaskan Corona Bukan Azab, Ini Penjelasannya”. https://m.detik.
com, accessed April 28, 2020.
310. Muhammad Subarkah, “Kisah Flu Spanyol Tahun 1918 di Hindia Belanda (1), https://republika.co.id,
accessed April 20, 2020.
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darah kepada Fir’aun dan bala tentaranya.311 Demikian juga pada zaman Nabi
Muhammad SAW pernah terjadi wabah pandemi tha’un (penyakit menular dan
sangat mematikan).312
Secara teologis, Covid-19 harus dipandang dalam perspektif tauhid. Virus ini
merupakan makhluk Allah yang juga selalu bertasbih dan mengagungkanNya, sebagaimana makhluk lainnya (QS. al-Isra’ [17]: 44). Sebagai makhluk
ciptaan Tuhan, virus ini juga bukan makhluk yang muncul secara tiba-tiba dan
“kebetulan”. Virus ini, dengan semua dampak yang mengikutinya, muncul
dalam skenario Tuhan yang telah diputuskan dan ditetapkan di Lauh al-Mahfuz
sebelum seluruh makhluk diciptakan (QS. al-Hadid [57]: 22).
Bagi orang beriman, Covid-19 yang diciptakan Tuhan tidaklah sia-sia tanpa
hikmah (QS. Ali Imran [3]: 190-191). Hikmahnya antara lain agar manusia selalu
mengingat kebesaran Tuhan dan tidak boleh sombong, karena menghadapai
virus kecil yang tidak kasat mata, ternyata manusia tidak berdaya. Selain itu
juga kita harus selalu menjaga kualitas hidup, menghindari kerusakan alam
sekaligus mengingat tugas kosmik manusia sebagai pemakmur alam (Q.S. Hud
[11]: 61). Meskipun mendatangkan banyak mudarat dan mafsadat, munculnya
virus ini harus diyakini sebagai ujian dan cobaan bagi manusia (Q.S. Ali Imran
[3]: 142). Tidak boleh dipersepsikan bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh
virus ini sebagai manifestasi dari ketidakadilan Tuhan (Q.S Fushilat [41]: 46).

Menghadapi Covid-19 adalah Jihad Kemanusiaan
Dalam menghadapi semua musibah, termasuk wabah Covid-19 ini, agama
mengajarkan untuk selalu membangun dan meneguhkan sikap optimimisme
dan menghindari sikap putus asa (QS. al-Hijr [15]: 56), karena hal itu menjadi
311. Ayat tersebut adalah:

ُّ َ ْ ُ َ ْ ۡ َ َٰ َ
ٰ َّ َ َ َ َّ َ َ َّ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َ ُّ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ
ٱلراد وٱلقمل وٱلضف ِادع و
�َٱلد َم َء َاي ٖت ُّمف َّصل ٖت ف ۡٱس َتك َب ُ�وا َوكنوا ق ۡو ٗما ج ۡم ِر ِم ي ن
فأرسلنا عل ي ِ�م ٱلطوفان و ج

Maka Kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas,
tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. (Q.S al-A’raf [7]: 133.
312. Hadis tersebut adalah:

َ
ً َ ْ َ ُ َّ ُ َ َ َ ََ ْ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ ً َ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ ف
ََ
َ
ُ َّ �
َ َع ْن َعائ َِش َة َر ِ ض
حة
الل َع نْ َ�ا أ نَّ َ�ا َسأل ْت َر ُسول هللاِ صىل هللا عليه وسمل عن الطاعون فقال كن عذ با� يبعثه الل عل من يشاء ج�عل الل ر
َُ َ َ َّ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ َّ ُ ُ ُ َ ُ َّ َ ُ َ ْ َ ً َ ْ ُ ِ ً َ َ َ ْ َ ُ ُ َْ َ خ
ُ ُ ََْ
ُ ُ َ َ َ ْ ُ ْ نَ َ ْ ي َ ْ َ ُ ُ ف
ِللؤ ِم ِ َن ي� ما ِمن عب ٍد يكون ِ ي� بل ٍد يكون ِف ِيه و ي�كث ِف ِيه ال ي�رج ِمن البل ِد ص ِبا�ا مت ِسبا يعل أنه ال ي ِصيبه ِإال ما كتب الل ل ِإال كن ل
َْ ُ ْ ش
.� ٍيد
ِ ِمثل أج ِر

Dari Aisyah ra diceritakan ia bertanya kepada Rasulullah sawa tentang wabah tha’un. Lalu Nabi
bersabda: Sesungguhnya wabah tha’un adalah ujian yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang
dikehendaki-Nya, dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidaklah
seorang hamba yang ketika di negarinya terjadi tha’un lalu tetap tinggal di sana dengan sabar dan
mengharap pahala dari Allah, dan pada saat yang sama ia sadar bahwa tak aka nada yang menimpaanya
selain telah digariskan-Nya, maka tidak ada balasan lain kecuali pahala seperti mati Syahid (HR. alBukhari).
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karakter orang yang tidak beriman (kafir) (QS. Yusuf [12]: 87). Manifestasi
sikap optimisme adalah meyakini bahwa dampak Covid-19 yang begitu serius
dalam kehidupan merupakan kesulitan yang pasti dapat dihadapi, karena
Allah mengatakan: “pada setiap kesulitan pasti terdapat kemudahan” (Q.S.
al-Insyirah [94]: 5). Jaminan Tuhan ini berlaku dengan syarat jika manusia
memiliki inisiasi untuk terus berikhtiar mencari solusi bagi pencegahan Covid
-19 dengan sungguh-sungguh (Q.S. al-Ra’ad [13]: 11) yang disertai dengan
sikap sabar dan selalu mendekatkan diri kepada-Nya (Q.S. al-Baqarah [2]: ),
bertaubat, membaca banyak istigfar, membaca al-Qur’an, berzikir, membaca
kunut nazilah (tanpa bahasa kutukan dan semacamnya), banyak berselawat atas
Nabi dan banyak berdoa.313
Dalam pandangan Muhammadiyah, partisipasi aktif semua pihak dengan
segala cara dan sekecil apapun dalam rangka pencegahan Covid-19 bernilai
ibadah dan dianggap telah berpartisipasi dalam jihad kemanusiaan.314 Saat
pandemi Covid-19 seperti ini, Muhammadiyah memberikan tuntunan agar
memperbanyak zakat, infak, dan sedekah serta memaksimalkan penyalurannya
untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 terutama kepada kelompok
rentan dan terdampak lainnya, seperti untuk pembelian masker, hand sanitizer,
sembako dan lainnya.315 Demikian sebaliknya, tindakan sengaja yang berdampak
terhadap risiko penularan virus ini dianggap sebagai perbuatan zalim (Q.S. alMaidah [5]: 32). Sikap apatis dan abai terhadap Covid-19 dapat dianggap sebagai
perlawanan terhadap larangan agama yang melarang manusia mencampakkan
dirinya ke dalam jurang kebinasaan (Q.S. al-Baqarah [2]: 195).
Jika partisipasi aktif telah dilakukan dalam pencegahan Covid-19, namun
masih ada korban yang jatuh, maka agama memandangnya meninggal dalam
keadaan mati syahid.316 Demikian juga terhadap tenaga medis yang meninggal

313. Edaran PP Muhammadiyah Nomor 03/EDR/I.0/E/2020 Tentang Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat
Covid-19, h. 29-32.
314. Muhammad Akbar, “Muhammadiyah: Tidak Mudik adalah Jihad Kemanusiaan”, https://republika.co.id,
accessed April 21, 2020.
315. Edaran PP Muhammadiyah, h. 24-25.
316. Hadis tentang hal tersebut adalah:

َ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ض
َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ شُّ َ َ ُ �خَ ْ َ ٌ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ شَّ ف
�ال� ُيد ِ ي
ِ � هللا عنه أن رسول هللاِ صل هللا علي ِه وسل قال ال�داء سة الطعون والبطون والغ ِرق وص ِاحب الد ِم و
عن أ ِب ي� هر ي�ة ر ِ ي

Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: orang syahid itu ada lima: orang yang
terdampak wabah penyakit (tha’un), orang meninggal karena sakit di dalam perutnya, orang yang
tenggelam, orang yang tertimpa reruntuhan bangunan. dan orang yang meninggaperang dijala Allah
(HR. al-Bukhari).
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saat terlibat dalam upaya penyelamatan jiwa pasien positif Covid-19 dipandang
meninggal dalam keadaan Syahid.317

Respons Muhammadiyah Menghadapi Covid-19
Dalam merespons wabah Covid-19, Muhammadiyah telah mengeluarkan 2
Maklumat, 1 Edaran, 1 Surat Keputusan dan 1 Surat Pimpinan Pusat. Maklumat
pertama terkait Covid-19 diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah
pada tanggal 14 Maret 2020 dengan Nomor: 02/MLM/I.0/H/2020 tentang
Wabah Corona Virus Disease (Covid-19). Tampaknya maklumat ini terbit setelah
terjadi lonjakan pasien positif Covid-19 sebanyak 35 orang atau 1750% dalam
tempo 11 hari dari yang semula berjumlah 2 orang pada saat diumumkan oleh
Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020.
Pada saat yang sama, pada 14 Maret 2020, Muhammadiyah menerbitkan Surat
Keputusan Nomor 2825/KEP/I.0/D/2020 Tentang Pembentukan Muhammadiyah
Covid-19 Command Center (MCCC) dengan tugas mengkoordinasikan berbagai
program dalam rangka penanggulangan pandemik Covid-19. Muhammadiyah
tampaknya telah mendapatkan informasi bahwa Covid-19 akan menjadi wabah
pandemik dengan segala implikasi yang menyertainya.
Seiring berjalannya waktu, pelan tapi pasti, eskalasi pasien positif dari hari ke
hari seakan tidak terbendung. Muhammadiyah mengeluarkan Maklumat ke-2
yang secara spesifik menghimbau agar Salat Jum’at diganti dengan salat zuhur
dan Salat Jamaah Fardu di masjid agar dialihkan ke rumah masing-masing. Hal
tersebut tertuang dalam Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 3/I.0/B/2020
tertanggal 20 Maret tentang Penyelenggaraan Salat Jumat dan Salat Fardu.
Adapun Edaran PP Muhammadiyah Nomor 03/EDR/I.0/E/2020 Tentang
Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat Covid-19 berisi tentang fatwa Majelis
Tarjih dan Tajdid tentang hal yang sama dan diterbitkan sebanyak dua kali,
pertama pada tanggal 24 Maret dan kedua pada tanggal 31 Maret. Edaran
pertama diperuntukkan bagi kalangan internal Muhammadiyah, dan yang
kedua juga untuk semua umat Islam. Pada 27 Maret 2020 telah terbit juga
317. Hadis tentang hal tersebut adalah:

َ فَ َ ش
َ ُ
َ ُ َ ُ ْ َ َ ٌ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َ ُ َ َ فَ ُ َ ش
َّ َ
َ َ َ َ
� ٌيد َو َم ْن ق ِتل
ِ ِ الل صىل هللا عليه وسمل يقول من ق ِتل دون م
ِ َع ْن َس ِع ِيد َ ْب ِ ن� ز ْي ٍد قال ِس ْع ُت َر ُس َول
ِ ال �و
ِ �يد ومن ق ِتل دون ِد ِين ِه ُ�و
َ
َ
ُ
َ
َ ُ
َ
ف
ٌ
ْ
ُ
ون َد ِم ِه ف ُ� َو شَ� ٌيد َو َم ْن ق ِتل دون أه ِ ِل ُ� َو ش�يد ت
د
.)(ال�مذي
ِ
ِ

Dari Sa’id bin Zaid (ia meriwayatkan): Aku pernah mendegar Rasulullah saw pernah bersabda:
Barangsiapa yang terbunuh karena melindungi hartanya maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena
melindungi agamanya maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena melindungi darahnya maka dia
syahid. Siapa yang terbunuh karena melindungi keluarganya maka dia syahid [HR al-Tirmidzi].
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surat instruksi PP Muhammadiyah agar MCCC dibentuk di tingkat wilayah
(provinsi).
Setelah memerhatikan kebijakan yang ditempuh oleh Muhammadiyah
sebagaimana dalam Surat Keputusan dan Edaran tersebut, ada 3 kebijakan
strategis yang ingin diambil oleh Muhammadiyah dalam menangani Covid-19,
yaitu mengefektifkan social/physical distancning, pembentukan MCCC, dan
bersinergi dengan pemerintah dan semua kalangan.
1. Mengefektifkan Social Distancing (al-Taba’ud al-Ijtima’i)
Jargon Social Distancing atau Physical Distancing, Stay at Home, Work from Home,
di rumah lebih baik, isolasi mandiri, isolasi kelompok dan mungkin ada jargon
lainnya merupakan jargon-jargon yang paling akrab di telinga kita saat Covid-19
tengah menjadi wabah pandemik. Jargon-jargon ini pada intinya memberi
pesan tentang pentingnya menjaga jarak fisik selama berinteraksi di tengah
masyarakat sebagai pemutus mata rantai utama penyebaran Covid-19.
Untuk mengefektifkan implimenatasi social/physical distancing ini,
Muhammadiyah menetapkan beberapa keputusan sebagai panduan khususnya
bagi warga Muhammadiyah sebagaimana berikut:
a. Membatalkan Agenda Strategis Persyarikatan
Untuk mengefektifkan social/physical distancing, Muhammadiyah menunda
pelaksanaan Muktamar. Muktamar Muhammadiyah merupakan agenda
rutin lima tahunan Muhammadiyah sebagaimana tertuang dalam AD/
ART Muhammadiyah. Muktamar merupakan agenda wajib dan strategis
Muhammadiyah yang melibatkan jutaan orang baik sebagai anggota, peserta
dan penggembira. Muktamar merupakan media konsolidasi organisasi, evaluasi
program, perencanaan program dan terutama untuk suskesi kepemimpinan.
Kegiatan ini awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 1-5 Juli 2020. Namun
karena pandemi Covid-19, muktamar ditunda dan akan dilaksanakan pada
tanggal 24-27 Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan
Nomor 2894/KEP/I.0/B/2020. Penundaan muktamar ini dilakukan sebagai
upaya preventif untuk mencegah penyebaran Covid-19. Keputusan ini pun sangat
dimaklumi dan kemudian disepakati oleh Pimpianna Wilayah Muhammadiyah
se-Indonesia melalui rapat pleno secara telekonferensi (teleconference) bersama
Organisasi Otonom tingkat Pusat pada tanggal 21 Maret 2020.
Selain menunda agenda wajib, Muhammadiyah juga membatalkan seluruh
kegiatan persyarikatan dari tingkat pusat hingga ranting. Di tingkat pusat
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misalnya, salah satu agenda rutin yang dibatalkan oleh Muhammadiyah adalah
Pengajian Ramadan tahun 2020 di kampus Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta (UMY). Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah se-Indonesia ini dijadikan terutama sebagai media peneguhan
ideologi dan konsolidasi gerakan. Pembatalan tersebut tertuang dalam Surat
Keputusan Nomor 132/I.0/A/2020, tanggal 13 Syakban 1441 H/06 April 2020
M. Demikian juga, kegiatan-kegiatan formal lainnya yang telah diagendakan
oleh Majelis dan Lembaga, semuanya juga dibatalkan.
b. Merekayasa Teknis Pelaksanaan Ibadah Mahdhah
Sebagaimana diketahui, ibadah mahdhah adalah ibadah yang dilaksanakan
dengan tata-cara khusus sebagaimana diajarkan oleh Allah atau Nabi Muhammad
SAW.318 Dalam ibadah ini, tidak dibenarkan adanya kreativitas manusia, karena
hal tersebut dipandang sebagi bid’ah. Karena itu, dalam konteks ibadah, semua
ketetapan harus memiliki landasan tekstual dari al-Qur’an dan Hadis.
Dalam pandangan Muhammadiyah, ibadah salat fardu merupakan kewajiban
mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar. Salat fardu harus dilaksanakan dalam
kondisi dan situasi apapun. Karena itu, agama mengajarkan tata cara salat pada
saat dalam kondisi darurat, seperti saat pandemi Covid-19, yang mengharuskan
social/physical distancing.
Muhammadiyah memandang bahwa pandemi Covid-19 telah mengubah situasi
dari kondisi normal menjadi darurat dan membawa kepada kondisi uzur. Agar
virus ini tidak tersebar, semua orang harus menjaga jarak dengan orang lain.
Karena itu, Muhammadiyah mengeluarkan fatwa bahwa seluruh salat jamaah
dialihkan tempatnya dari masjid ke rumah masing-masing, seperti salat fardu
lima waktu dan salat tarawih.319 Adapun salat Jum’at diganti dengan salat zuhur
di rumah masing-masing juga.320 Sedangkan salat jenazah diganti dengan salat
gaib di rumah. Demikian juga pelaksanaan salat id beserta rangkaiannya seperti
mudik ditiadakan.
Pengaturan tata cara salat ini dilakukan karena dilakukan secara berjamaah
yang melibatkan konsentrasi banyak orang dan berpotensi keras sebagai
318. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, Himpunan Putusan Tarjih I, (Yogyakarta: Persatuan, t.t.), h.
276.
319. Edaran PP Muhammadiyah, h. 14.
320. Hal ini didasarkan pada kaidah:

ْ َ
ُ ََ َ َّ ْ أ
ِإذا ت َعذ َر ال ْصل ُي َص ُار ِإل ال َب َد ِل

Apabila yang pokok tidak dapat dilaksanakan, maka beralih kepada pengganti [Syarḥ Manẓūmat alQawāʻid al-Fiqhiyya (lihat Edaran PP Muhammadiyah, h. 17-18).
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media penyebaran virus ini. Karena itu, selama pandemi Covid-19 ini terjadi,
pelaksanan salat Jum’at dan salat fardu berjamaah dan lainnya tidak perlu
dilaksanakan di masjid atau lapangan. Hal ini didasarkan antara lain kepada
postulat bahwa menghindari kemudaratan lebih diutamakan daripada
mendatangkan maslahat.321 Juga didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa
tidak ada kemudaratan dan pemudaratan;322 perintah agama dilaksanakan
dengan mudah dan tidak boleh diberat-beratkan jika terdapat uzur, seperti saat
pandemi Covid-19.323
Dalam konteks perawatan jenazah saat pandemi Covid-19, Muhammadiyah
berpendapat agar dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jika
dipandang darurat, untuk menghindari kontak langsung pihak keluarga ataupun
tenaga medis dengan korban terpapar Covid-19, jenazah dapat dimakamkan
tanpa harus dimandikan dan dikafani. Adapun salat jenazah dapat diganti
dengan salat gaib, dan kegiatan takziah dapat dilaksanakan secara daring.324
Dalam konteks pernikahan, Muhammadiyah memandang penyelenggaraan
akad nikah harus dilakukan dengan standar protokol kesehatan. Sedangkan
walimatul urusy atau resepsi pernikahan ditiadakan atau ditunda sampai kondisi
normal dan kondusif.325
2. Mendirikan MCCC (Muhammadiyah Covid-19 Command Center)
Pembentukan MCCC merupakan partisipasi sekaligus kontribusi nyata
Muhammadiyah dalam menghadapi Covid-19. Dalam Muhammadiyah,
MCCC menjadi semacam gugus tugas atau lembaga ad hoc dalam menangani
Covid-19 yang dibentuk melalui Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor:
2825/KEP/I.0/D/2020 tanggal 15 Maret 2020. MCCC merupakan realisasi
dari penugasan PP Muhammadiyah agar terjalin koordinasi antara Majelis
َ
َ َْ َُْ
ِ َ َْ ْ َ ْ َ ْ
ال
ِ درء الف ِاسد أوىل ِمن جل ِب الص

321. Kaidah tersebut adalah:

Menghindari kemudaratan lebih diutamakan dari mendatangkan maslahat (Lihat Edaran PP
Muhammadiyah, h. 17-18).
322. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi:

َّ َ َ
َّ َ
ُ َّ الل َص َّل
َ ْ �َ �ْ َ َع ْن َ ْعرو ْب ن� ي
َ � َر َ َول ِ ض
َ َالل َع َل ْي ِه َو َس َّ َل َق َال َل ض
�ار
ِ ال ِاز ِ ن ّ ِي� َع ْن أ ِب ِيه أن َر ُسول
ِ ِ ي

Dari Amr bin Yahya al-Mazani, dari ayahnya )ia menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda: tidak ada
kemudaratan dan pemudaratan (HR. Malik dan Ahmad).
323. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi:

َُ ْ
ٌ َ َ َ ْ ْ
ََ
ّ
ُ ْ  َم ْن َ ِس َع:  َق َال َر ُس ُول هللاِ صىل هللا عليه وسمل:  َق َال، ا� َع َّباس
َعن ْ ن
 خ ْوف:  َو َما ال ُعذ ُر ؟ قال:  قالوا،  ُعذ ٌر، ال َن ِاد َي ف ْل َي ْ� َن ْع ُه ِم َن ِات َب ِاع ِه
َّ َ َ ْ ِ َ َ ب ِ ٌ َ ٍْ ُ ْ َ ْ ْ ُ َّ َ ُ َّ ت
. ل تقبل ِمنه الصالة ال ِ ي� صل، أو مرض

Dari Ibn ‘Abbas (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa mendengar
azan, lalu tidak ada uzur baginya untuk menghadiri jamaah –para Sahabat bertanya: Apa uzurnya? Beliau
menjawab: keadaan takut dan penyakit –, maka tidak diterima salat yang dilakukannya (HR Abu Dawud).
324. Edaran PP Muhammadiyah, h. 26-29.
325. Ibid, h. 29.
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Pembina Kesehatan Umum (MPKU) dan Muhammadiyah Disaster Management
Center (MDMC) atau Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB). Dalam
implementasinya, Tim MCCC berisi perwakilan dari LAZISMU, Diktilitbang,
Dikdasmen, dan semua Ortom Muhammadiyah, termasuk Aisyiah. MCCC
memiliki tugas pokok untuk menjalankan program-program pencegahan dan
penanganan Covid-19.
Sebagaimana dalam penanganan bencana secara umum, MCCC melaksanakan
tugasnya dalam 3 hal, yaitu [1] mitigasi dan kesiapsiagaan, [2] tanggap darurat,
dan [3] recovery pasca bencana.326 Karena pandemi Covid-19 belum usai, MCCC
untuk sementara ini memokuskan kegiatannya dalam 2 hal, yaitu:
Pertama, mitigasi dan kesiapsiagaan. Mitigasi dan kesiapsiagaan adalah tindakantindakan antisipatif dan preventif agar Covid-19 tidak semakin menyebar. Dalam
konteks mitigasi dan kesiapsiagaan ini, MCCC secara aktif melakukan edukasi
kepada masyarakat. Edukasi dianggap hal yang paling penting sebagai langkah
awal pencegahan Covid-19 dilakukan baik secara langsung maupun melalui
online. Edukasi langsung dilakukan dengan turun langung ke masyarakat untuk
memberikan informasi yang cukup tentang Covid-19. Sedangkan edukasi online
dilakukan dengan menyiapkan situs covid19.muhammadiyah.id yang dapat
diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan
layanan konseling tentang Covid-19. Hingga saat ini, MCCC telah melakukan
sosialisasi dan edukasi untuk 12.650 orang, layanan diskusi online telah
dimanfaatkan oleh 1.639 orang, layanan psikososial sebanyak 881 orang.327
Kedua, tanggap darurat, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan
segera saat pandemi Covid-19 terjadi. Dalam laporan rutin tertanggal 27 April
2020, disebutkan bahwa MCCC telah menunjuk sebanyak 71 Rumah Sakit
Muhammadiyah dan Aisyiah di seluruh Indonesia sebagai tempat rujukan
pasien Covid-19 dengan rincian: 2.429 pasien ODP, 943 pasien PDP, dan 71
pasien positif Covid-19.328
Untuk mencegah penularan Covid-19, kepada penerima manfaat, MCCC telah
mendistribusikaan 221.821 masker, 15.976 paket APD medis. MCCC juga telah
membangun 26.252 titik penyemprotan dan 53.525 bilik disinfektan; membagi
hand sanitizer untuk 55.250 jiwa dan disinfektan untuk 36.370 jiwa. Kepada
326. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fikih Kebencanaan, h. 86.
327. Tim MCCC, “Laporan Penanganan Covid-19 Muhammadiyah, https://covid19.muhammadiyah.id, accessed
April 27, 2020.
328. Ibid.
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masyarakat terdampak, MCCC telah menyalurkan bantuan sembako sebanyak
84.063 paket, dan makanan untuk 3.583 jiwa.329
Semua data yang ditampilkan di atas belum termasuk kontribusi yang berasal
dari 29 Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) yang bernilai Rp. 24.972.662.
863,- untuk pembelian alat-alat medis, sembako, dan kebutuhan lainnya untuk
menangani Covid-19.330
3. Bersinergi dengan Pemerintah dan Semua Kalangan
Kepada pihak eksternal, terutama pemerintah, Muhammadiyah mendorong
agar dalam mengatasi wabah ini untuk bersinergi dengan semua pihak dan
mengambil langkah serta kebijakan konkret yang akuntabel dan komprehensif.
Adapun kepada internal, Muhammadiyah menginstruksikan agar kegiatan
pendidikan pada semua tingkatan diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah
yang dikoordinasikan oleh majelis terkait. Kepada warga juga dihimbau agar
senantiasa mengikuti dan menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan
oleh pemerintah agar pandemi ini segera dapat berakhir.

Penutup
Sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia, Muhammadiyah telah
memainkan perannya yang signifikan dalam menghadapi Covid-19.
Muhammadiyah dengan seluruh sumber daya yang dimiliki bersama-sama
pemerintah dan ormas lain telah berpartisipasi aktif dalam mengatasi wabah
pandemik ini. Pembentukan Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC)
dari tingkat pusat hingga wilayah (provinsi) di seluruh Indonesia sebagai bukti
nyata bahwa Muhammadiyah tetap konsisten dan komitmen menjalankan
misi kemanusiaan. Peran nyata Muhammadiyah, melalui MCCC, dalam
menangani Covid-19 telah diapresiasi oleh pemerintah. Dalam konferensi
pers pada 26 April 2020 saat menyampaikan progres Covid-19, juru bicara
pemerintah pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dr. Achmad
Yurianto, menyatakan bahwa MCCC telah menjadi salah satu garda terdepan
dan menjadi patriot bangsa dalam menangani Covid-19, karena MCCC telah
menerjunkan relawan-relawannya untuk melakukan layanan kesehatan dan
melakukan edukasi tentang Covid-19, PSBB, isolasi mandiri dan kelompok.

329. Ibid.
330. Ibid.
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Abstrak
Sains yang berpusat pada rasio dan agama yang bertumpu pada iman lebih
sering tampak berseberangan daripada bergandengan.Kaum sainstis merasa
lebih superior dengan berbagai capaian ilmiahnya dan menuduh kaum
agamawan sebagai kelompok tradisional yang irasional. Namun begitu,
sejatinya dua komunitas tersebut sedang mendaki untuk mencapai kebenaran.
Pokok persoalannya terletak pada munculnya determinisme kalangan sainstis
akan metode ilmiah yang diyakini sebagai satu-satunya tuntutan yang dapat
dipercaya untuk memperoleh kebenaran. Sementara di sisi lain, agama dengan
klaim-klaimnya dianggap terlalu otoritatif dan cenderung meniadakan faktafakta riil, atau bahkan mendahului sains dalam melegitimasi suatu realitas.
Namun begitu, di tengah perkembangan kehidupan sosial politik dan
keagamaan, perbincangan urgensi dialektika dua kubu yang berseteru secara
diametral tersebut, kini mulai mendapat momennya. Banyak kejadian-kejadian
kontemporer yang mencoba mengambil manfaat dari seteru tersebut.
Kata kunci: sains, agama, subjektif, objektif, konvergensi, interface

Pendahuluan
Pada saat pandemi Covid-19 melanda hampir semua kawasan bumi, perdebatan
tentang ototiras sains dan kebenaran agama kembali mengemuka. Fenomena ini
dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai cara mengatasi dan menghentikan
penyebaran wabah tersebut. Sains dengan invensi-invensi dunia medis
memberikan teori-teori akademik dan konsep-konsep praktis solusi mengatasi
masalah pandemi. Sementara agama menuai penafsiran dan pemahaman dari
yang penuh optimisme hingga perilaku-perilaku fatalisme. Dalam menghadapi
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pandemi, sains dan agama seolah selalu memicu kontroversial. Pemecahan
sains seringkali tidak memberikan jalan lapang bagi agama. Istilah-istilah seperti
social distancing atau physical distancing justru memicu varian penafsiran dalam
perilaku beragama yang dalam praktiknya kontra produktif dengan keinginan
ideal dunia medis. Dalam konteks pandemi, keberadaan komunitas dalam
beragama yang sering dilakukan secara kolektif justru menjadi persekusi bagi
dunia kesehatan.
Persoalan di atas seolah mengulang cerita lama tentang perebutan otoritas
dalam membaca suatu peristiwa serpihan realitas. Tapi masih banyak yang
meyakini bahwa sengketa tersebut bukan takdir, tapi justru ruang kosong
yang membutuhkan sorotan perhatian para pemikir untuk dapat memberikan
solusi riil berkenaan dengan upaya membangun dialektika antara paradigma
agama dengan dunia sains modern. Peluang ini semakin lebar ketika dalam
konteks persoalan tertentu, misalnya perilaku beragama yang dianggap anomali
dalam pencegahan pandemi Covid-19, tuntutan harmonisasi keduanya
semakin terdengar jelas. Upaya keras paramedis sebagai representasi sains dan
munculnya perilaku kaum agamawan yang mengekspresikan sikap skeptis
menjadi titik tolak menegakkan equilibrium antara aspek material dan sudut
spiritual manusia.
Walaupun harus diakui tidak mudah merangkul masing-masing untuk mampu
menimbang, membaca, sekaligus merefleksikan keberadaan mereka di tengah
situasi sekarang ini. Karena kegelisahan akademik kian terasa manakala
semakin jauh terjebak pada pemahaman ilmu yang dikotomistik antara ilmu
pengetahuan dan agama sebagai entitas yang bertolak belakang. Sejarah abad
modern seringkali dijadikan rujukan sejarah untuk membenarkan peristiwa
tersebut. Sehingga beberapa persoalan yang mengemuka kemudian mengarah
pada kemampuan metode ilmiah dalam mengungkap dan mendapatkan
kebenaran.
Pada sisi lain sains telah mengantarkan kehidupan modern pada rasionalitas
sebagai wilayah dominan, rasionalitas yang lebih dikenal dengan rasionalitas
ilmiah-teknologis yang mencirikan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai
tujuannya. Keadaan ini pada gilirannya mengantarkan peradaban manusia
pada capaian kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dalam
perkembangannya memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kesadaran
manusia tentang agama. Perkembangan peradaban manusia yang teknologis dan
revolusioner memaksa agama untuk tidak lagi dipahami berdasar pendekatan
yang teologis-normatif, tapi harus terus bergeser pada pola-pola paradigma yang
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progresif, dari pemahaman agama yang idealis ke arah yang historis, dari yang
terlalu fokus pada sisi doktrinal ke arah entitas yang sosiologis.
Logika pemegang otoritas agama seringkali tidak bisa bertemu dengan model
penalaran para saintis, atau bahkan sering dianggap berlawanan. Semangat
monoteisme agama sering terbantahkan oleh invensi-invensi baru bidang
sains. Namun pada setiap invensi dan inovasi yang dihasilkan sains justru
menjadi “perbatasan” antara apa yang diketahui oleh sains dengan apa yang
akhir-akhir ini mulai menjadi keyakinannya. Perbatasan itu menjadi semacam
titik tolak yang memberikan wilayah kesadaran baru dunia sains akan adanya
dimensi known, wrongly known, dan unknown dalam setiap fenomena alam. Tiga
dimensi tersebut telah menjadikan sains sebetulnya mengalami nasib sama
dengan agama, kredo agama juga berarti kredo sains; pluralitas agama identik
dengan multiple-theory dalam sains.331 Jika poletisme agama dapat mengerucut
pada konsep monoteisme, maka demikian halnya keanekaragaman alam telah
menyatukan teori-teori alam. Alam universal dapat ditemukan di mana saja tapi
tetap dibatasi oleh sesuatu yang partikular. Sehingga baik agama maupun sains
sama-sama berupa term-term kolektif yang mengarah pada sesuatu yang tunggal.

Epistemologi Kredois: Bipolaritas Kebenaran Agama dan Sains
Di dalam peradaban manusia yang sudah sangat modern, terdapat kenyataan
bahwa keimanan pada Tuhan digantikan oleh keimanan pada sains, sehingga
muncul ungkapan “tuhan adalah hidup kita” lantaran menemukan dukungan
pasti yang dapat meruntuhkan para pengiman Tuhan. Sudah muncul
determinasi di kalangan sainstis bahwa kerja sainstifik akan mampu menggali
berbagai pengetahuan tentang realitas dunia. Sehingga mereka berkeyakinan
bahwa sains bukan ilusi.332
Pernyataan di atas menyiratkan adanya keterkaitan antara pengetahuan ideal
modern, pengetahuan alam, dan keimanan sekaligus pertanyaan tentang
Tuhan. Dapat ditegaskan bahwa kondisi ini tidak bertentangan dengan kritik
rasionalitas, melainkan secara definitif menentang rasionalisme ideologis yang
kemudian menjelma menjadi kredo-kredo dalam agama maupun konsepkonsep mutlak dalam sains.333 Dalam banyak hal kita harus memberikan
perhatian pada realitas bahwa baik di Barat maupun di Timur belum terdapat
331 Holmes Rolston, III, Science and Religion, A Critical Survey (New York: Random House, 1987), 297-298
332. Hans Kung, Sigmund Freud vis a vis Tuhan, terj. Edi Mulyono (Yogyakarta: Ircisod, 2003), 100.
333 Jurgen Habermas, Religion and Rationality, Essays on Reason, God, and Modernity (Massachusetts: The
MIT Press, 2002).
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kepercayaan pada Tuhan yang tampak memberikan jalan bagi sains, sehingga
sekian lama kita mengamati perkembangan sains selalu menjadi sebuah
kontradiksi terhadap kepercayaan pada Tuhan. Di sini selalu muncul persoalan
tentang apakah kepercayaan pada Tuhan telah benar-benar diwarnai oleh
kemajuan sains dengan koreksi-koreksi pasti yang tercakup di dalamnya.
Dewasa ini kemajuan pasti sains di hampir semua bidang mencuat ke permukaan
dan semakin mengukuhkan keimanan pada sains akan kemampuannya
memberikan kebahagiaan universal manusia yang selama ini tidak mereka
dapatkan dari agama. Kenyataan ini pada gilirannya berubah menjadi ideologi
yang menyatakan bahwa pesatnya kemajuan sains telah menggiring dirinya pada
konstruksi yang lebih humanis. Namun pada sisi lain, ketika karakter ambivalen
sains semakin terkuak dalam berbagai bentuk yang merusak, rasionalitas yang
mengosongkan masa depan yang irrasional (unknown), maka pada saat itu kaum
sainstis mulai mempertanyakan kembali akan peran sains sebagai penjelasan
total atas realitas.334
Euforia ‘kemajuan’ sebagai sebuah ideologi dan ambisi sains bahwa segala
sesuatu bisa direncanakan kini sudah harus mulai dipertanyakan kembali. Saat
ini sudah harus mulai dicari kemungkinan etika dan agama dalam memberikan
pertolongan dan dalam upaya membangun sintesa baru antara kemajuan teknis
yang terkontrol dan pembebasan eksistensi manusia dari tekanan kemajuan.
Sintesa semacam ini bukan hanya terdiri dari struktur sosial, kondisi kerja yang
lebih humanis, kekariban tinggi pada alam, tapi juga pemenuhan kebutuhan
non-material manusia. Namun begitu, secara prinsip hal ini akan keliru bila
mengeksploitasi skeptisisme yang besar terhadap sains demi menangguk
keuntungan teologis. Karena setiap tingkat kredo sains bukanlah tingkat menuju
kesalehan teistik. Skeptisisme pada sains justru jauh dari fondasi kepercayaan
pada Tuhan.335
Lintasan sejarah manusia yang tercermin dalam invensi-invensi sainstifik
sering tidak sejalan dengan pengembaraan spiritual manusia yang bertumpu
pada konsep keimanan. Dalam perkembangannya bahkan sains merasa lebih
superior dan mendeklarasikan diri sebagai pemenang, terutama pasca masa
pencerahan dan revolusi industri di Inggris. Sehingga kontestasi ini membawa
kesimpulan-kesimpulan yang terus melebar berkenaan dengan makna dan
otoritas kebenaran. Keduanya mempertanyakan kompetensi masing-masing
334. Ross Poole, Moralitas dan Modernitas di Bawah Bayang-bayang Nihilisme, terj. F. Budi Hardiman
(Yogyakarta: Kanisius, 1993).
335. Rolston, Science and Religion, 298.
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tentang kemampuan perangkat epistemologinya melakukan verifikasi akan
eksistensi kebenaran. Lebih dari itu, keberadaan manusiapun bagian yang turut
disanksikan sebagai makhluk yang istimewa atau tak labih sebagai kumpulan
kompleks mekanisme biokimia belaka.
Secara praktis, seperti halnya agama, sainspun berusaha membuat pegangan
yang bermula dari sejumlah asumsi dasar yang juga diimani (taken for granted)
karena sudah dipandang jelas dengan sendirinya. Di dalamnya juga melibatkan
asumsi-asumsi dasar yang meskipun tidak jelas dengan sendirinya, diyakini
dapat dijadikan simpul hipotesis awal guna merenda jaringan teori yang
diharapkan menjelaskan gejala dan peristiwa yang diamati, sekaligus berupaya
menghasilkan kesimpulan deduktif, prediktif, dan falsifikatif.336
Sains dalam penggambaran tersebut sebagai presensi kebutuhan akan
kepercayaan dan kebenaran. Realisasinya, sains harus membangun postulasi
tertentu sebagai wilayah superbody rasionalitas, yang kemudian dikenal dengan
objektivitas. Dan objektivitas inilah yang dalam perkembangannya distrukturasi
dalam forma pemikiran positivisme logis yang kelak mengangkangi kebenaran
agama. Sementara objektivitas sains sendiri sebetulnya tidak lebih dari
kehendak akan kebenaran. Kehendak yang substansinya sebagai pentasbihan
akan kebutuhan sandaran atau pegangan, namun sebetulnya tidak memiliki
korelasi dengan benar atau salah. Inilah fanatisme sains yang secara tidak sadar
juga didasarkan pada kepercayaan metafisis. Bahwa kebenaran itu bersifat ilahi.
Dan bila saat ini ternyata praksis sains terwujud dalam eksploitasi sumber daya
alam habis-habisan atau pereduksian eksistensi manusia, semua didasarkan atas
ambisi sains akan makna kebenaran yang dibalut objektivitas.
Jika demikian halnya, maka sains merupakan kredo yang mencoba mentransisi
keimanan dan dominasi agama yang cenderung menyukai problematika
teologis-religius yang dalam perspektif sains dianggap sering tidak terpecahkan.
Sains melihat bahwa masyarakat berada dalam kondisi dinamis yang terus
berkembang ke zaman yang normal dan positif, ketika manusia menanggalkan
konsep-konsep dan teori-teori yang abstrak-metafisik dan beralih pada kriteriakriteria saintifik dan matematik. Deklarasi sains adalah mewujudkan manusia
cerah yang terbebaskan dari segala bentuk tahayul dan kepercayaan. Dengan
demikian, sains pada hakikatnya menawarkan manifesto baru sebagai pegangan
manusia modern.337
336. Ian G. Barbour, Menemukan Tuhan dalam Sains Kontemporer dan Agama, terj. Fransiskus Borgias M.
(Bandung: Mizan, 2005).
337 Thomas McPherson, Philosophy and Religious Belief (London: Hutchinson University Library, 1974), 103114.
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Bagaimana sains menggapai cita-citanya? Sains lalu membangun benteng kokoh
yang disebut objektivitas, suatu domain yang di dalamnya interest free. Bebas
dari keinginan ideologis, sosiologis, bahkan psikologis, demi memperoleh dan
menetapkan tingkat validitas yang disebut “ilmiah”.338 Garis demarkasi ilmiah
inilah yang dalam praktiknya meletakkan agama secara bipolar sebagai entitas
non-ilmiah. Dengan klaim objektivitas, sains berhasrat menetapkan solusi
universal bagi siapa dan apa saja. Laboratorium-laboritorium didirikan sebagai
logosentri netraliras, objektivitas, dan penerapan prosedur-prosedur ilmiah.
Bertolak dari pemikiran di atas, maka sains sejatinya juga menyimpan hasrat
akan kebenaran. Layaknya agama, sains juga mengandaikan interpretasiinterpretasi untuk memahami suatu pengalaman. Sains juga menawarkan
ketenangan bagi penganutnya dengan jargon objektivitas dan ilmiah. Manusia
yang tidak mampu memahami realitas multidimensi akan terus berusaha
mencari pegangan-pegangan, dari zaman dewa-dewa, metafiska, hingga sains.
Maka sains menjadikan kriteria objektivitas dan ilmiah sebagai supremasi
dalam melegitimasi makna kebenaran yang diunggahnya, sekaligus penawar
kegelisahan umat manusia.
Kehendak absolut sains akan kebenaran yang dikukuhkan di balik klaim
objektivitas memiliki pola resonansi yang tidak jauh berbeda dengan agama.
Disposisi objektivitas sains meniscayakan semua prasangka dan keyakinan
ditanggalkan dengan menerapkan prosedur dan cara kerja tertentu, namun
di sisi lainmelalaikan apakah prosedur tersebut sudah memenuhi syarat
objektivitasitu sendiri. Karena itu maka desakan objektivitas sains menjadi
sangat imperatif, artinya objektivitas dalam konteks sains wujud lain dari kredo
keyakinan umat manusia sebagaimana dalam pengalaman beragama. Dengan
demikian, sains tidak betul-betul membebaskan dirinya dari kungkungan
subjektivitas dirinya sebagai sains.
Kehendak implisit sains akan objektivitas menyembunyikan kehendak absolut
akan kebenaran. Kehendak yang meniscayakan kebenaran mutlak, atau
kehendak yang tidak akan membiarkan sains salah. Keyakinan ini adalah
supremasi.Semakin sains fanatik akan kebenaran yang ada di balikobjektivitas
semakin sains menunjukkan dunia idealnya sendiri. Penerimaan sains
akan objektivitas sebagai preskripsi ilmiah merupakan gestalt switch.Artinya
pembakuan proses yang bertolak dari peristiwa pencerahan mengandaikan
338 Huston Smith, Kebenaran Yang Terlupakan, Kritik Atas Sains dan Modernitas, terj. Inyiak Ridwan Muzir
(Yogyakarta: Ircisod, 2001), 143-175.
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pengalihragaman yang bersifat subjektif.339 Di dalamnya melibatkan interaksi
dua arah antara pengalaman dan penafsiran. Dengan demikian, di balik roh
saintifik, di balik keinginan tidak mau salah, sains juga menyembunyikan hal
yang bersifat metafisik.340
Berdasar pemahaman ini, sains dan agama dua ranah yang memiliki kesejajaran
signifikan pada sisi metodenya. Secara praktis keduanya mengandaikan interaksi
pengalaman dan penafsiran, mengasumsikan model tertentu dan analogi, serta
sama-sama melibatkan komunitas (peneliti).Tingkat keterlibatan individu
dalam agama maupun sains memiliki porsi yang tidak sama namun di dalamnya
tidak ada dikotomi antara objektivitas mutlak dan subjektivitas.341
Agama memang bersifat subjektif manakala nilai dan ajaran agama dipahami
dalam suatu proses internalisasi pemeluknya sebagai individu, tapi pada saat yang
sama sains juga mengandaikan penemuan asas semesta melalui bersitan intuisi
(curiosity) pribadi seorang ilmuwan. Namun begitu, pemeluk agama diharapkan
dapat melahirkan sikap yang mampu mengapresiasi sisi partikularitas berbagai
kehidupan beragama sehingga terjalin komunikasi antar iman (intersubjektif).
Sains pun demikian, sebagai satu cara untuk mengetahui objek tertentu maka
komponen eksperimentalnya menjalin interaksi antar ilmuwan atau peneliti.

Upaya Membangun Konvergensi
Spiritualized nature merupakan contoh cita-cita ideal dalam menggambarkan
kurang-lebih era baru yang mencoba memadukan dua ranah yang selama
ini sangat dikotomistik. Yaitu model pemahaman terhadap sains yang
dikonversikan menjadi keyakinan pada yang super. Kata super dimaksudkan
sebagai tujuan tertinggi yang menjadi dimensi kritis dari keberadaan alam
yang kemudian disebut supernatural. Seperti halnya teori emanasi al-Farabi,
alam ini memiliki tahap-tahap penjelmaan sekaligus menjadi super bagi proses
penciptaan sebelumnya. Kesadaran akan makna-makna yang merupakan sentral
personalitas tidak terdapat dalam dunia tumbuh-tumbuhan, karena itu pada
setiap perubahan tahapan akan memunculkan transisi kuantitatif-kualitatif
pada alam; dari benda dan energi beralih ke alam kehidupan, terus ke mind dan
berujung pada spirit.
339. Jurgen Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity, trans. Frederick Lawrence (Massachusetts:
The MIT Press, 1990), 294-299.
340. Rolston, Science and Religion, 8.
341. Ian G. Barbour, Issues in Science and Religion (New York: Harper Torchbook, 1971).
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Apa yang disebut kecerdasan kosmik inhern dalam setiap tahapan pemunculan
alam, sehingga apa yang tidak terbaca oleh sains hari ini akan menjadi mungkin
di masa-masa yang akan datang. Kenyataan dan potensi inilah yang selalu
menjadi kegelisahan akademik kaum sainstis. Dengan kata lain, bahwa faktafakta alam ini dapat dijelaskan secara ilmiah dalam rentang waktu yang tidak
bersamaan, sehingga setiap invensi menghasilkan prestasi dan kekuatan yang
mampu melampaui nilai penemuan sebelumnya. Namun langkah tertinggi
dari setiap kategori penemuan tersebut tidak lain adalah supernatural; yaitu
transendensi manifestasi ‘ada’ di atas alam.342 Namun istilah supernatural tidak
sepenuhnya mengarah pada pemahaman ganda antara sekular-natural dengan
sakral-spiritual. Istilah ini pada batas memaknai kekuatan dimensi keempat
(spirit) yang secara langsung mempengaruhi cara kerja dimensi lainnya (matter,
life, mind).343
Namun keyakinan pada dimensi supernatural alam secara tidak langsung
menyiratkan kekuatan luar biasa di balik spasio-temporal keteraturan alam.
Kondisi yang kemudian disebut scientific-existentialist theismini lebih bersifat
komplementer yang mengantarai entitas alam dan Tuhan, antara dimensi
realitas yang bersifat objektif dan subjektif. Sceintific memaknakan sisi luar
ruang lingkup dan fokus kajian sains yang berada dalam rentang sejarah budaya
tertentu. Existentialist merupakan inti spirit yang merupakan wilayah agama
dengan sekian pemaknaan yang dikandungnya. Thesim berarti adanya keyakinan
akan Realitas di luar alam, realitas yang melampaui sains.344
Pemahaman di atas menunjukkan adanya variabel yang sinergis dan sinkron
antara metode sains maupun agama. Penerapan model dan analogi, pola
dialektika antara penafsiran dan latar belakang pengalaman, bahkan
pembentukan komunitas pada lingkup masing-masing mengarah pada adanya
titik temu. Bahkan sekalipun terdapat perbedaan keterlibatan individu baik pada
sains maupun agama tidak menyeret pada terciptanya dikotomi “objektivitas
mutlak versus subjektivitas”. Baik sains maupun agama keduanya memberikan
pernyataan kognitif tentang realitas yang Supra.
Distingsi keduanya terletak pada fungsi pragmatisnya, di mana informasi dapat
diproduksi oleh berbagai varian ilmu yang berbeda. Pengetahuan analitis
empiris yang menjadi mainstream sains mengasumsikan bentuk eksplanasi
kausal atau ramalan-ramalan bersyarat yang lazimnya merujuk pada fenomena
342. Rolston, Science and Religion,300.
343. Ibid,, 301.
344. Ibid, 306.
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yang dapat diamati.Sementara pengetahuan hermeneutis yang mendominasi
eksplorasi pemahaman-pemahaman keagamaan merupakan regulasi laku tafsir
dari kompleks tradisional tentang makna. Keduanya menyiratkan hubungan
sistematis antara sktruktur logis sebagai sebuah ilmu dan struktur pragmatis
penerapannya yang bermula dari infromasi yang dijabarkan dari kerangka
pikir ilmiah. Validitas aturan teknis dan strategis bergantung pada kebenaran
empiris atau proposisi-proposisi yang dianggap benar. Sedangkan validitas
norma sosial sering didasarkan pada intersubjektivitas dan dilindungi oleh
penghargaan umum atas kewajiban-kewajiban. Pembedaan analitis ini secara
aktual berkesesuaian dengan sistem-sistem sosial yang berbeda, yang juga
mengandaikan adanya pembedaan bentuk-bentuk rasionalitas.345
Bertolak dari pemahaman di atas, secara praktis upaya konvergensi antara
sains dan agama dapat diorientasikan pada hal yang bersifat empiris-analitis,
atau hermeneutis-historis, atau pandangan kritis. Secara kategorial, sains
lebih merupakan sistem, sementara agama lebih diasumsikan sebagai duniahidup. Apabila agama atau sains dikembangkan dalam konteks keilmuan
yang berorientasi pada apresiasi reflektif tentang rancang-bangun suatu
kehidupan, misalnya ilmu-ilmu humaniora dan ilmu-ilmu agama, maka “sistem
pengetahuan” yang dikembangkan pun relatif lebih cair dan lebih dinamis, serta
tidak terlalu terikat oleh kategorisasi metodologis yang ketat. Sebaliknya, apabila
agama yang seharusnya berada pada wilayah dunia-hidup, yang mengandaikan
ketulusan, keterlibatan dan emansipasi, kemudian dibangun dengan maksud
melakukan kontrol-kontrol objektif, maka agama sudah menjadi sistem yang
justru mengungkung otentisitas tindakan manusia.346
Karenanya, bertolak dari pandangan di atas, upaya konvergensi tersebut tidak
dalam pola asimilasi masing-masing otoritasnya. Artinya, sains tetap dibiarkan
menjunjung tinggi mekanisme kerja atas asas sikap kritis dan terbuka (open
ended), demikian halnya agama tidak terlalu terjebak pada pola beragama yang
personal dan dogmatis. Seperti halnya sains, agama juga harus mentransformasi
pola-pola keberagamaan yang rigid dan eksklusif dengan menggagas dan
mengembangkan paham-paham keagamaan yang interpretatif, terbuka, dan
inklusif. Hal ini memungkinkan terjadinya toleransi eukumenik dan menolak
perilaku pemberhalaan agama yang menutup dialog dengan entitas-entitas yang
lain. Sinergi semacam ini memungkinkan agama mengisi ruang-ruang kosong
345. Habermas, Religion and Rationality, 147-167.
346 Sindung Tjahyadi, “Dasar-dasar Validitas Ilmu dan Agama dalam Perspektif Teori Kritis Jurgen Habermas”
dalam Zainal Abidin Bagir, et. al. (ed), Integrasi Ilmu dan Agama, Interpretasi dan Aksi (Bandung: Mizan,
2005), 79-80.
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ketika pada kenyataannya sains pun memiliki ketidakpastian dan resiko yang
tidak dapat sepenuhnya diramalkan sejak awal.
Dialektika komplementer dapat berjalan dan bertolak dari upaya revitalisasi
agama dengan terus menegakkan kesadaran kritis dan sikap realistis untuk
meminimalisir anggapan ilusoris agama. Bukan untuk mendegradasi agama,
tapi untuk lebih menemukan makna hakiki keberagamaan (be religious). Selain
itu, penemuan-penemuan baru sains dapat menjadi stimulasi bagi agama dalam
melakukan pemaknaan ulang terhadap konsep keyakinan dan keimanannya
sehingga terhindar dari stagnasi. Temuan-temuan sains menjadi peluang baru
bagi agama dalam mewujudkan idealisme-idealismenya secara konkret, terutama
yang menyangkut perhargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Di sisi lain, agama dapat membantu sains memberikan penyadaran akan
persoalan-persoalan konkret yang mendesak untuk dipecahkan. Agama juga
dapat berdialektika dengan sains tentang realitas yang ambigu, atau realitas
noumena yang membentuk makna dan nilai. Lebih dari itu, agama juga dapat
mengimbangi daya progresif sains agar tidak terlalu terjerumus dalam mentalitas
pragmatis-instrumental, dengan mereduksi makna hidup sejauh jelas manfaat
dan kegunaannya.
Dalam konteks kekinian, konsekuensi dari komitmen tersebut harus diarahkan
pada peta sosiologi modern. Suatu ikhtiar untuk menemukan kembali
sistem makna yang dapat membebaskan manusia dari segala macam bentuk
determinisme yang terdapat dalam pranata-pranata modern. Di sinilah
pentingnya menghadirkan kembali agama dalam makna historisnya sebagai
sarana pembebasan serta sains sebagai upaya mengembalikan nilai-nilai
humanisme. Agama dalam era nestapa manusia modern, yang ditandai dengan
terjadinya krisis multidimensi, dituntut menunjukkan idealismenya dengan
memberikan kontribusi-kontribusi praktik sosial yang lebih meneduhkan.
Demikian juga sains yang berpusat pada manusia dan kekuatannya
dikembangkan untuk memahami diri dan agama hubungannya dengan sesama
dan kedudukannya di alam ini.

Interface Sains dan Agama Menuju Zona Lintas Disiplin
Wacana tentang sains dan agama mau tidak mau bersifat lintas disiplin
(interdisipliner). Artinya antara sains dan agama dalam praktiknya tidak
memiliki wilayah tersendiri. Tidak terdapat sains yang dengan kompetensinya
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tidak memiliki hubungan dengan invensi-invensi yang lain. Demikian halnya,
agama juga tidak akan mampu berdiri sendiri berada dalam vakum konektivitas
dan sinergi dengan entitas yang lain. Sains dan agama berada dalam zona yang
meniscayakan interdisipliner di mana penyelidikan berasal dari berbagai bidang.
Secara umum, forma logika yang diusung oleh sains maupun agama sama-sama
bertolak dari pengalaman interpretasi terhadap realitas. Sains mendasarkan
teorinya pada hukum kausalitas, sementara agama berupaya menguak makna
yang ada di balik realitas.Sains diasumsikan sebagai kumpulan informasi yang
terdiri dari klasifikasi fakta, pengakuan, elaborasi makna serta fungsinya dalam
penataan pengetahuan mengenai perilaku alam yang diatur oleh hukum
kausalitas. Hukum tersebut merupakan pernyataan umum mengenai korelasi
numeratif antara sekian besaran yang diteliti dan telah dianggap valid. Artinya
terhadap objek telah dilakukan pengujian empiris berulang-ulang dan belum
menunjukkan adanya kontradiksi.
Sementara agama secara metodik juga berupa simultanitas pengalaman, teori,
dan pemahaman tertentu tentang suatu realitas yang diorientasikan (beyond)
pada pencapaian akan realitas akhir. Kenyataan ini menjadikan keyakinan
agama tidak dapat diberlakukan pada kerangka kerja yang dapat diujisecara
empiris. Beberapa instrumen untuk memahami agama lebih bersifat subjektif
dan personal yang lazimnya berkenaan dengan keunikan, rasionalitas, atau halhal yang bersifat afektif. Karena itu keyakinan agama sering diklaim sebagai
pengetahuan yang berbasis eksperiensial bukan eksperimental, dan lebih
mengandalkan sesuatu yang eksistensial dan bukan operasional.347
Menurut Rolston, pemikiran sains maupun agama yang berkutat pada persoalan
alam, sejarah, dan Tuhan berjalan di atas fakta-fakta teori-laden. Artinya, baik
sains maupun agama pada prinsipnya sama-sama berada pada taraf trial and
error, keduanya secara bersamaan sedang berproses untuk menemukan sesuatu
yang diyakini sebagai kebenaran. Karena itu dalam teori-laden akan banyak
ditemukan perubahan baik menyangkut pengembangan narasi yang ada dalam
agama maupun penyusunan fakta dan data dalam penyelidikan sains. Ruparupa kredo, keimanan, dan pengalaman terus menjadi kenyataan-kenyataan
silih berganti yang akan mewarnai upaya-upaya evolutif agama dan progresivitas
sains dalam memahami realitas.348
347. George A. Lindbeck, The Nature of Doctrine, Religion and Theology in A Postliberal Age (Philadelphia: The
Westminster Press, 1984), 30-41.
348. Rolston, Science and Religion,1-6.
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Karena itu sains dan agama dapat bergerak manakala teori-teori dan hipotesishipotesis baru muncul menggeser paradigma lama dengan paradigma baru.
Paradigma bekerja untuk menjabarkan dan mengembangkan sebuah teori secara
terperinci untuk terus melakukan penafsiran-penafsiran terhadap pengalaman
baru. Peristiwa ini pada gilirannya akan menjadi capaian tertentu yang dalam
komunitas ilmiah atau beragama diakui dalam kurun waktu tertentu sebagai
telah menyediakan dasar atau framework bagi praktik-praktik selanjutnya.
Walaupun harus diakui bahwa paradigma agama lebih tampak sebagai afirmasi
terhadap dalil-dalil normatif.
Korespondensi antara realitas, makna, dan kebenaran berkelindan dalam bingkai
teori-laden serta paradigma yang dalam praktiknya akan sangat bergantung pada
penggabungan antara teori, sejarah, dan sosiologi pengetahuan. Karena itu dalam
pemahaman ini tidak ada pengetahuan yang bersifat langsung dan pasti; tidak
ada pengalaman yang tidak ditafsirkan, sehingga untuk menjaga progresivitas
suatu pengetahuan yang tampak pada kita (insight) maka dengan tetap searching
and doing the truth by inquiry.Pengamatan dan penelitian yang dilakukan secara
terus menerus meniscayakan adanya perubahan dan kuntinuitas sebagai syarat
untuk menumbuhkan logika produktif.
Ilustrasi di atas mengandaikan bahwa baik sains maupun agama harus
mengandalkan pandangan-pandangan yang lebih progresif dan keluar dari
sengketa masa lampau yang sering dikerucutkan pada pertentangan antara
teori evolusi dan doktrin agama tentang penciptaan secara umum. Tapi sudut
pandang dengan paradigma alternatif akan mampu mewujudkan kerangka
interface antara pemahaman agama dan implikasi filosofis sains. Sehingga
persoalannya tidak hanya terjebak pada kerangka konflik antara teori evolusi
dan doktrin kitab suci, malainkan juga bisa ditinjau dari disiplin sains yang
lain seperti biologi molekular, neurosains, mekanaika kuantum, hingga teori
struktur disipatif.
Karena itu salah satu hal penting dalam pengembangan paradigma baru
tersebut adalah penerapan analogi sebagai starting point dalam menjelaskan
dan mengembangkan sebuah teori. Analogi merupakan ekspansi pola-pola
hubungan dari satu titik pengalaman untuk menyelaraskan tipe-tipe pengalaman
lain. Hal ini bisa dipahami sebagai struktur mental sang ilmuwan untuk lebih
memahami keseluruhan kompleksitas hubungan antara teori, realitas, dan
kebenaran ilmiah yang ingin dicapai. Demikian halnya dalam agama, penerapan
analogi diarahkan pada penentuan kerangka konseptual yang diwujudkan
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dalam bentuk metafor, simbol, atau cerita perumpamaan yang penggunaannya
dapat diperluas pada batasan ruang lingkup tuntutan persoalan dan batasan
kaidah keagamaan yang berlaku.
Untuk menghindari terjadinya kompartementalisasi antara sains dan
agamamaka keberadaan komunitas agama maupun sains sangat menentukan
dalam membentuk struktur ideal, standar, kepercayaan dan pola perilaku.
Masing-masing memiliki bahasa simbol sendiri sebagai model dalam
mengartikulasikan pengalaman kolektifnya. Peran komunitas semacam titik
persimpangan yang akan memberikan kejelasan tentang eksistensi agama yang
selama ini dilihat sebagai persoalan yang bersifat personal belaka sekaligus
mempertegas afirmasi objektivitas sains yang sebetulnya bersifat kolektif.
Dengan demikian universalitas sains tak lain adalah partikularitas objektivitas
yang tetap harus melewati siklus induktif, deduktif, dan validasi.
Akhirnya garis demarkasi antara sains dan agama terbuka dan lebih mudah
terbaca dengan penggunaan-penggunaan kriteria instrumental di atas. Tanpa
menggunakan mata, sebuah coretan halus pada konstelasi orion di langit
dengan mudah dapat diketahui. Dan tanpa diragukan bahwa teori kosmologi
akan banyak memberikan ulasan tentang realitas itu. Namun belum ada satu
teoripun yang dapat memberikan eksplorasi yang detail tentang fenomena
nebula galaksi atau ekstragalaksi, melainkan sumbangan yang didapat dari hasilhasil melalui pengamatan dengan menggunakan teleskop atau spektroskop.
Sains dengan munculnya buku Willaim Paley tentang Natural Theology membawa
pemahaman tentang hasil studinya yang berusaha mengungkapkan sebuah
dunia yang menyembunyikan intelegensi Ilahiyah. Dengan gigih berupaya
menemukan jejak Tuhan di alam semesta, adakah petunjuk dari kehendak-Nya
melalui teori-teori sains. Bahkan konon surat-surat Newton yang dialamatkan
pada Richard Bentley melimpah dengan argumen-argumen yang menyatakan
bahwa struktur alam semesta secara tidak langsung membuktikan eksistensi
Tuhan sebagai Sang Pencipta.349Walaupun mungkin saja Tuhan yang dipahami
kalangan sainstis tidak semakna dengan Tuhan yang dipahami para teolog. Atau
boleh jadi Tuhan kemudian dimasukkan dalam wacana sains karena ternyata
kaum sainstis menemukan banyak keterbatasan dalam memecahkan persoalan
alam. Keterbatasan inilah yang menjadi selubung kristal yang tidak bisa dilihat
oleh akal budi, tapi hanya bisa dipahami dengan iman.
349. Max Jammer, Agama Einstein, Teologi, dan Filsafat, terj. Arya Budhi (Yogyakarta: Yayasan Relief Indonesia,
2004), 129.
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Pengalaman yang bertolak dari agama maupun sains ternyata menjadi lebih
abstrak. Ketika berada di puncaknya pengalaman tersebut tidak memiliki
muatan apapun selain kilatan cahaya dengan warna-warni yang sangat indah.
Atau juga bisa digambarkan dengan suara dan ruang. Ketika interface tersebut
lebih konkrit, maka pengalaman cenderung berubah menjadi arketip-arketip
dengan jumlah yang tidak terhingga. Wilayah celestial yang menjadi tempat asal
jiwa adalah arasy Ilahiyah dan arketip-arketip itu sendiri. Eksistensi ternyata
berkarakter kesatuan (unity). Sains dan agama akhirnya berkesimpulan bahwa
realitas secara tidak terelakkan terintegrasi ke dalam kesatuan itu.

Penutup
Dengan rumusan dialektika dalam forma interface di atas, minimal mulai
tersedia ruang refleksi untuk melakukan tera ulang terhadap dogmatisme
keyakinan kita, baik di bidang sains maupun agama, dan mengumpulkan
kembali yang terserak dari nilai-nilai teleologis kehidupan, terutama dalam
penjelajahan semesta empirik. Tentunya keadaan ini tidak sekedar momentum
untuk melakukan penjajakan kemungkinan dialektika diskursif, tapi juga
untuk membangun langkah-langkah nyata dalam berkontribusi membangun
keadaban semesta.
Dialektika komplementer antara sains dan agama diharapkan mampu
mewujudkan altruisme timbal-balik yang sarat dengan kearifan untuk
membangun masa depan penuh optimisme. Karena weltanschauung sains
maupun agama pada prinsipnya adalah pemenuhan unsur-unsur yang paling
eksistensial dari kehidupan manusia, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan yang
standarisasinya tidak selalu material tapi juga spiritual. Kondisi ini minimal
mampu menangkis ancaman pusaran paradigma organisme siklis terhadap
peradaban manusia di mana suatu entitas, komunitas, atau masyarakat sebagai
organisme yang lahir, tumbuh dan berkembang, kemudian menua, lalu mati.
Karena itu, interdependensi sains dan agama meniscayakan laku kreatif
dengan tetap menjunjung tinggi sikap open-ended. Selanjutnya dikembangkan
pemikiran alternatif dan inovasi kekinian dengan asas bahwa agama ataupun
sains merupakan wacana dan invensi kemanusiaan yang terbuka dan siap
berhadapan dengan persoalan baru dan penafsiran baru pula.
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Abstrak
“Perlawanan” cendekiawan Muslim termasuk para ilmuwan kedokteran
terhadap sains modern melalui proyek Islamisasi Ilmu juga terejawantah di
dalam dunia kedokteran. Para dokter Muslim mulai melirik konsep dan praktik
kedokteran Islam, bahkan di beberapa universitas sudah diajarkan sejak dua
dekade ini seperti “kedokteran nabi”, bekam, obat-obat herbal yang ada dalam
hadits-hadits dan kitab-kitab salaf. Tak hanya itu, sumpah dokter Muslim pun
dipakai di dalam sumpah dokter bersama sumpah hipokrates. Artikel ini akan
memetakan persoalan yang lebih kompleks dan dalam dari sekadar fenomena
cocokologi antara hadits dan ilmu kedokteran, bagaimana posisi ilmu kedokteran
di dalam hierarkhi pengetahuan menurut para cendekiawan Muslim, bagaimana
perkembangan dunia kedokkteran modern dan landasan filsafatnya, serta
pekerjaan rumah para cendekiawan dan praktisi ilmu kedokteran bila ingin
membangun konstruksi kedokteran Islam yang kokoh.
Kata kunci: Kedokteran Islam, kedokteran modern, filsafat, rekonstruksi

Pendahuluan
Makin ke sini minat masyarakat terhadap kedokteran Islam makin meningkat.
“Pengobatan Nabi” makin populer dengan meningkatnya industri obat-obat
yang “sesuai dengan sunnah” seperti madu dan jintan hitam serta metode
pengobatan yang ada di dalam hadits seperti bekam dan ruqyah. Belum lama
ini, ada ustadz yang viral di media sosial karena meminum kencing unta, untuk
pengobatan katanya, seperti tertulis dalam sebuah hadits. Pada sebagian orang,
minat ini sudah menjadi keyakinan yang sangat kuat. Penulis pernah menemui
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keluarga pasien yang mencoba bernegosiasi dengan dokter agar diperbolehkan
untuk mencampurkan obat herbal ke dalam infus pasien, saking yakinnya
pada obat itu. Saat Covid-19 menjadi pandemi, beredar di media sosial metode
pengobatan dan pencegahan yang dipromosikan dengan label “sesuai sunnah”,
bahkan dinyatakan lebih ampuh dari pengobatan medis.
Sementara itu, di kalangan medis Muslim Indonesia minat ini juga meningkat.
Kajian-kajian bahkan mata kuliah Kedokteran Islam menjadi tren dalam dua
dekade ini. Penelitian terhadap metode pengobatan yang ada di zaman nabi
dan kajian etika berbasis nilai-nilai Islam dilakukan. Bahkan lebih jauh, sampai
dirumuskan sumpah dokter Muslim. Kita bisa lihat fenomena ini di beberapa
fakultas kedokteran di universitas berbasis Muslim.
Melihat itu semua, ada pertanyaan yang penting untuk dijawab adalah: (1) Secara
praksis, apakah pengobatan nabi itu sebatas bekam, ruqyah dan konsumsi jintan
hitam sehingga pengobatan modern tidak termasuk pengobatan yang nyunnah
yang dengan demikian pengobatan modern secara teologis lebih inferior di
hadapan metode seperti bekam? (2) Secara displin ilmu, apakah kedokteran
Islam adalah ilmu yang hanya membahas dan mengajarkan pengobatan yang
dilakukan oleh Nabi dan tertulis di dalam hadits, sehingga lahir dikotomi
antara kedokteran Islam dan kedokteran bukan-Islam? (3) Secara epistemologis,
bagaimana nilai-nilai dan konseptual Islam menjadi dasar bagi manusia dalam
mengembangkan ilmu kedokteran?
Pertanyaan-pertanyaan berat itu tentu tidak bisa dijawab dalam selembardua lembar makalah atau satu dua sesi seminar, tapi setidaknya penulis akan
menyampaikan dasar-dasar pemikiran untuk melakukan rekonstruksi bangunan
ilmu kedokteran Islam tersebut. Ini sangat penting dilakukan agar kedokteran
Islam bukan sekadar menjadi ilmu othak-athik-gathuk antara sains medis modern
dan al-Qur'an/hadits, atau sekedar permakluman terhadap praktik pengobatan
“ala Nabi” yang beredar di masyarakat padahal tantangan modernitas begitu
jelas di hadapan kita.
Alur pikir karya tulis ini disusun seperti piramida terbalik, akan diawali dengan
topik besar mengenai semesta, manusia dan ilmu dalam al-Qur'an; dilanjutkan
mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi Islam untuk memberi gambaran
Filsafat Islam sebagai induk yang melahirkan ilmu-ilmu; kemudian meletakkan
epistemologi islam tersebut sebagai fondasi bangunan Ilmu Kedokteran Islam;
maasuk ke dunia kedokteran Islam, akan kita bahas bagaimana Muslim sejak
dulu hingga kini mengembangkan dan mempraktekkan kedokteran; selanjutnya
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sebelum ditutup, pembahasan akan makin mengerucut pada bagaimana
seharusnya Ilmu Kedokteran Islam dipraktekkan dan dikembangkan saat ini
dan saat mendatang.

Semesta, Manusia dan Ilmu dalam Al-Qur’an
Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan memiliki satu sumber, yaitu Allah
Yang Maha Mengetahui. Tak ada segala sesuatu di alam semesta atau di luar
alam semesta ini yang tidak diketahui-Nya. Kemudian Allah memberikan setitik
pengetahuan-Nya kepada Adam, yang dalam al-Qur’an disebut sebagai “namanama” yang merupakan rahasia langit dan bumi350 yang tentu saja memuat
hukum-hukum yang menyangga semesta tetap berjalan seperti qudrah-nya, dan
dari situlah lahir pengetahuan. Jadi pertama kali yang diajarkan Allah kepada
manusia bukanlah kitab, melainkan alam semesta dan seisinya.
Dari hal tersebut amatlah jelas bahwa mempelajari alam semesta merupakan
garis hidup manusia untuk menjalankan misinya sebagai khalifatullah di muka
bumi351 sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT352. Agar manusia mampu
melakukan itu, Allah membekali dengan alat yang amat dahsyat, yaitu akal
aktif353. Sangat menarik, al-Qur’an tidak hanya menggunakan satu jenis kata,
tapi banyak kata untuk menyebut akal ini. Selain akal sendiri, di antaranya
ada shadr, qalb, fuad dan lub (jamak: albab). Masing-masing memiliki esensi yang
tunggal, namun berada pada gradasi eksistensi yang spesifik. Shadr (di dalamnya
termasuk akal dan hati dalam makna umum) untuk merepresentasikan
bagian yang lebih luar, sementara lub adalah sisi paling dalam, di mana makin
dalam makin halus, makin esoterik dan makin spiritual354, di mana orang
yang mencapai posisi pengetahuan disebut sabagau ulul-albab. Artinya, untuk
memahami alam semesta, Allah tidak sekedar memberi “senjata” yang bersifat
lahir, tetapi juga memberi yang batin. Ini karena alam semesta juga tidak hanya
berwujud lahir atau fisik saja, tetapi juga ada yang batin, ghaib, dan metafisik7.
Pada saat yang sama, al-Qur’an dalam sebagian ayatnya memberikan dorongandorongan kepada manusia untuk mengadakan perjalanan di muka bumi,
mengamati dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta.
350 QS 2: 31-33
351 QS 2: 30
352 QS 51: 56
353 QS 2:164&197; 5: 58; 65:10; 39:18&21; 36:68; 26:28; 12:111; 37:137; 36:63; 16;67; 11:51; dan masih
banyak ayat lain.
354 Lebih jelas bisa dibaca di http://emka.web.id/ke-nu-an/2011/4-level-hati-menurut-tafsir-quran/ 7 QS 2:3; 6;59
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Seruan al-Qur’an itu mengisyaratkan dengan jelas supaya manusia belajar,
baik melalui pengamatan terhadap berbagai hal, pengalaman praktis dalam
kehidupan sehari-hari, ataupun melalui interaksi alam semesta dan peristiwa
yang ada dan terjadi di alam ini.355
Dari penjelasan panjang lebar di atas, dapat diambil simpulan awal bahwa
sesungguhnya al-Qur'an sedang mengajarkan kita bahwa secara ontologis, alam
ini tidak satu dimensi. Dengan demikian, secara epistemologis bisa dikatakan
bahwa cara, jalan dan alat untuk memahami semesta ini juga tidak tunggal.
Menganggap dunia ini hanya yang fisik saja dan untuk memahaminya hanya
pakai salah satu alat saja jelas tidak sesuai dengan al-Qur'an.

Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Islam
Islam sangat kaya, tidak hanya pada teks ayat saja, Islam juga mengakui
keabsahan kaun atau semesta dan diri manusia (fisik dan non-fisiknya) sebagai
sumber pengetahuan. Ketiganya diakui secara sah memiliki kesatuan ontologis
yang tak terpisahkan. Oleh karena itu mafhum dalam dunia Islam terdapat ayat
qauliyah, ayat kauniyah dan ayat insaniyah. Penekanan mengenai ayat insaniyah
kita bisa buka ayat “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda
(kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas
bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya
Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?”356 dan dari sinilah keabsahan ilmu
fisik manusia termasuk biologi, kimia dan kedokteran sebagain turunannya
mendapatkan landasan teologis yang kuat.
Untuk menggali pengetahuan dari sumber-sumber ontologis itu, dalam
perspektif Islam dikenal adanya empat model epistemologi, yaitu bayani, burhani,
irfani dan tajribi. Bayani adalah model epistemologi yang mendasarkan diri pada
wahyu atau teks nash, burhani adalah model epistemologi yang mendasarkan
diri pada rasio, irfani adalah model epistemologi yang mendasarkan diri pada
intuisi (kasyf) atau rasa, sedangkan tajribi atau hadlarah al-ílmi357 adalah bentuk
epistemologi yang mendasarkan diri pada observasi, penelitian empirik atau
eksperimen pada obyek fisik.358

355 Najati, Al-Quran wa Ilmu al- Nafs, terjemahan, Bandung: Pustaka, 1985, hal.178.
356 QS 41: 53
357 Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
358 Soleh, Epistemologi Islam, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2018
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Keempatnya harus berjalan beriringan secara integratif, yaitu yang memadukan
kelebihan dan keunggulan masing-masingnya dalam satu tataran kerja yang
seimbang, sinergis dan proporsional sehingga menghasilkan pengetahuan
yang utuh dan dapat menjembatani antara agama-filsafat-sains359. Tak ada
satupun yang berusaha menegasikan epistemologi lain sebagai jalan menuju
pengetahuan dan kebenaran. Pada saat yang sama, epistemologi Islam tidak
akan meninggalkan aspek fungsionalitas ilmu sebagai jalan untuk berkontribusi
positif bagi peradaban, karena Islam lahir sebagai rahmatan li –al’alamin360.
Inilah aspek aksiologi Islam yang tak hanya memiliki derivat fungsionalitas,
tapi juga etika dalam ilmu.
Dengan demikian, lengkaplah pembahasan (meski sekilas) tentang ontologi,
epistemologi dan aksiologi Islam sebagai pilar Filsafat Islam yang merupakan
induk ilmu-ilmu keislaman yang nantinya sampai pada Kedokteran Islam.

Landasan Epistemologi Kedokteran Islam
Setelah jelas tentang epistemologi Islam yang telah dibahas sebelumnnya,
saatnya kita meletakkan epistemologi Islam sebagai fondasi rekonstruksi
bangunan Ilmu Kedokteran Islam. Ini amat penting dilakukan karena obsesi di
balik pemasangan nama “Islam” di belakang “kedokteran” tidak boleh berhenti
pada tataran permukaan, sekedar labelisasi, atau ilmu othakathik-gathuk antara
sains medis modern dan al-Qur’an/hadits, atau bahkan sekedar permakluman
terhadap praktik pengobatan “ala Nabi” hanya karena ada semacam beban
teologis. Jika berharap bahwa Ilmu Kedokteran Islam menjadi sebuah bangunan
ilmu yang utuh dan kokoh, mau tak mau harus memiliki landasan epistemologi
dan filsafat ilmu yang kuat dan mapan.
Empat epistemologi yang telah kita bahas sebelumnya diharapkan menjadi jalan
bagi para Muslim untuk menggali ilmu pengetahuan, khususnya kedokteran,
dan membangunnya sebagai bangunan pengetahuan yang utuh. Sementara
ini, metode pengobatan yang diberi label “pengobatan nabi”361 secara umum
hanya menggunakan epistemologi bayani. Hampir semua metode pengobatan
yang disebut dalam hadits Nabi serta merta sah menjadi metode pengobatan.
Hal ini bukan tidak baik, tetapi serasa kerdil. Bahkan hal ini menjadi kontraproduktif bagi keilmuan Islam sendiri bila sampai timbul pemikiran bahwa apa
yang dipraktekkan oleh dunia arab zaman Nabi superior dibanding yang tidak
359 Soleh, ibid
360 QS 21: 107
361 Yang banyak mengambil referensi dari Thibb al-Nabawi karya Ibn al-Qayyim al-Jawziyah
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tertulis di dalam teks hadits, menjadi metode baku yang tidak berkembang
karena dianggap sebagai satu-satunya metode pengobatan hanya berlandaskan
hadits bahwa bekam bisa mengobati segala macam penyakit362.
Di sisi lain, sementara Muslim hanya mengembangkan kajian hukum (fiqh)
praktek kedokteran dalam pandangan Islam seperti hukum melakukan
cangkok organ, hukum donor darah, hukum operasi dan lain sebagainya,
bukan mengembangkan ilmu kedokteran itu sendiri. Di sini tampak bahwa
pengembangan Kedokteran Islam masih dilakukan secara parsial, belum
interkonektif dan integratif. Maka sekali lagi, dengan menggunakan empat
epistemologi (bayani, burhani, irfani dan tajribi) sekaligus secara proporsional
diharapkan Ilmu Kedoktern Islam

Pengobatan dan Kedokteran dalam Tradisi Muslim
Muslim di dunia mempraktekkan dan mengembangkan kedokteran dengan
berbagai variasi sejak beberapa abad lalu, dari yang berdasar pada teks-teks
hadits seperti bekam dan beberapa obat dari tumbuhan, hingga berdasar pada
eksperimentasi sains seperti ilmu bedah, urologi, dan lain sebagainya. Sebagai
contoh, Al-Razi memperkenalkan penggunaan zat kimia dan obat-obatan
dalam pengobatan. Zat kimia meliputi belerang, tembaga, merkuri dan garam
arsenik, sal ammoniac, gold scoria, zat kapur, tanah liat, karang, mutiara, ter,
aspal dan alkohol16 yang bahkan tidak ditemukan dalam hadits. Al-Zahrawi
mengembangkan ilmu bedah sehingga menjadi amat terkanal bahkan hingga
ke dunia Eropa, dinobatkan sebagai mahaguru dokter bedah sedunia.17 Artinya
para cendekiawan Muslim telah melampaui apa yang ada di zaman Nabi yang
terlacak dalam hadits-hadits.
Jadi sesungguhnya, ilmu kedokteran dalam tradisi Islam adalah ilmu yang terus
dan harus berkembang agar bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemanusiaan
dan peradaban, yang kita sempat singgung tadi sebagai rahmatan li al-‘alamin.18
Secara hierarki keilmuwan, dalam Ihya Ulum al-Din, al-Ghazali meletakkan
kedokteran sebagai cabang ilmu“ Fardlu kifayah, non-syariah, terpuji”. Sedangkan
dalam al-Risalah al-Laduniyah, ia meletakkan kedokteran sebagai cabang ilmu
“ilmu ‘aqli, alam”.19 Jadi bukan digolongkan ke dalam cabang syariah, tapi
masuk dalam sistem muammalah di mana bila di bawa dalam kaidah ushul
berlaku hukum semua boleh, kecuali yang dilarang20. Dengan demikian, sangat
sah bagi Muslim untuk mengembangkan ilmu kedokteran dengan berbagai
362 http://rumahfiqih.com/x.php?id=1359219399&=berbekam-bukan-sunnah-nabi.htm

MAARIF Vol. 15, No. 1 — Juni 2020

173

Rekonstruksi Filsafat Kedokteran Islam

epistemologi, filsafat ilmu dan metode yang bervariasi. Melandaskan ilmu
kedokteran pada satu epistmologi saja, misal bayani, sungguh merugikan karena
dapat mengerdilkan khasanah keilmuan Islam.
Diagram klasifikasi ilmu dalam Ihya Ulum al-Din363

363 Soleh, ibid
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Diagram klasifikasi ilmu dalam al-Risalah al-Laduniyah364

Menurut sejarawan-sosiolog Muslim kenamaan, Ibn Khaldun (1332-1406), apa
yang sekarang sering dinisbahkan sebagai “pengobatan nabi” sejatinya telah ada
sejak zaman sebelum Nabi Muhammad lahir dan telah dipraktekkan oleh suku
Badui sejak lama. Bahkan lebih jauh, ia memastikan bahwa ilmu pengobatan
(yang dipraktekkan di Arab) kala itu bukanlah bagian dari “hukum suci” yang
diwahyukan kepada Nabi. Ia merupakan bagian dari kebudayaan dunia arab
(dan dunia lainnya) kala itu.365
Bukankah Nabi mempraktekkan beberapa metode tersebut sehingga metode
tersebut bisa dikatakan sebagai sunnah? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu
menelisik ke dalam ilmu fiqh yang berlandaskan epistemologi bayani pula. Ust.
Ahmad Sarwat, Lc, MA secara jelas mengatakan,
364 ibid
365 Khaldun, al-Muqaddima, Cairo, 1867, terj
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“Dalam kitabnya Hujjatullah Al-Balighah seperti dikutip al-Qaradawi,
AdDahlawi mengatakan bahwa sunnah (perkataan dan perbuatan) nabi itu
terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu sunnah dalam konteks penyampaian
risalah yang diistilahkan dengan tasyri‘, dan yang tidak ada kaitannya dengan
tasyri’. Yang terkait dengan tasyri‘ misalnya masalah ritual ibadah, atau masalah
yang berkaitan dengan akhirat, surga, neraka, ketentuan ibadah, hudud, qishash,
munakahat dan seterusnya. Sedangkan perkara yang masuk dalam klasifikasi
bukan tasyri misalnya masalah kedokteran nabi, kebiasaan nabi dalam model
pakaian, hal-hal berkaitan dengan adat suatu daerah, penegasan untuk
mengingatkan masyarakat dan sebagainya”.366

Ia melanjutkan,
“Di antara mereka yang secara tegas mengemukakan adanya memisahkan antara
sunnah Rasulullah SAW yang bernilai tasyri’ dan yang tidak bernilai tasyri’,
antara lain adalah Imam Waliyullah Ad-Dahlawi (wafat 179 H), Al-Qarafi,
Syeikh Muhammad Syaltut, Syeikh Muhammad Rasyid Ridha dan lainnya.
Dalam pandangan mereka, tidak semua perbuatan dan perkataan Rasulullah
SAW yang ada di dalam hadits-haditsnya merupakan tasyri‘ berkaitan dengan
syariah yang bernilai ibadah. Jumhur ulama menyepakati bahwa Rasulullah
SAW tidak diutus sebagai dokter atau tukang obat”.367

Lalu apakah pengobatan yang dilakukan Nabi menjadi tidak sah sebagai
ilmu kedokteran jika dilakukan sekarang? Seperti dipaparkan tadi, para
cendekiawan Muslim tingkat dunia bahkan telah mengembangkan metodemetode yang tidak hanya untuk mempraktekkan ilmu kedokteran, tapi juga
untuk mengembangkannya. Metode riset –yang tadi sempat kita singgung
sebagai metode berlandaskan epistemologi tajribi— juga telah dikembangkan
oleh cendekiawan-cendekiawan Muslim yang tentu dengan tujuan mendapat
manfaat yang besar dan mengeliminasi efek buruk yang mungkin terjadi.
Dengan demikian, sebaiknya segala bentuk pengobatan dikembangkan dan
dipraktekkan melalui standar kajian yang selalu diperbaiki.

Prinsip Ilmu Kedokteran Modern
Abad ini, dimulai sekitar dua dekade terakhir, ilmu kedokteran sampai pada
paradigma Evidence Based Medicine (EBM). EBM adalah suatu pendekatan medik
yang didasarkan pada bukti-bukti ilmiah terkini untuk kepentingan pelayanan
kesehatan pasien.368Dengan demikian, dalam prakteknya, EBM memadukan
366 http://rumahfiqih.com/x.php?id=1358989547
367. ibid
368. Sacket D.L, Richardson W.S, Rosenberg W.M.C, Haynes R.B., 2000. Evidence based medicine: How to
practice and teach Evidence based medicine. Churchill Livingstone. Edinburgh.
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antara kemampuan dan pengalaman klinik dengan bukti-bukti ilmiah terkini
yang paling dapat dipercaya.
Dalam paradigma ini, seorang dokter dan praktisi medis harus mendasarkan
pengambilan keputusannya berdasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang
didapatkan dari penelitian-penelitian yang bertingkat-tingkat. Penggunaan
bukti untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelayanan medis disebut
sebagai Evidance Based Practice (EBP)369. Semakin tinggi tingkatan sebuah
penelitian, semakin tinggi pula pengakuan terhadap kebergunaannya di
dunia medis. Sebaliknya, semakin rendah tingkatannya, semakin rendah pula
rekomendasi praksis yang dihasilkannya. Berikut adalah tingkatan penelitian
dalam EBM370

Paradigma ini berangkat dari etika bahwa setiap pasien mempunyai hak untuk
mendapatkan intervensi/terapi yang paling efisien, efektif, paling aman, dan
tidak mengandung faktor spekulasi. Dengan kata lain EBM/EBP digunakan
untuk menjamin bahwa yang dipraktikkan ke dalam medis itu terjamin
kebermanfaatnya dan rendah atau diketahui secara jelas risikonya untuk pasien.
369. Greenberg & Pyle, 2006
370 https://guides.lib.purdue.edu/c.php?g=664916&p=4674736
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Dengan EBM ini, dunia kedokteran modern makin mengukuhkan bukti
empirik sebagai satu-satunya kebenaran yang diterima, artinya empirisme sebagai
fondasi epistemologinya, sekaligus mengukuhkan pragmatisme sebagai fondasi
aksiologisnya. Tak berhenti sampai situ, kedokteran modern juga disinyalir
sudah terjebak pada ritualistik dan instrumentalistik. Tentu bisa dipahami
karena sains modern dilandaskan pada filsafat ini.
Jika dirunut sampai situ, tampak jelas tantangan bagi cendekiawan Islam yaitu
menjawab tantangan sains modern yang reduksionis tersebut di mana realitas
direduksi menjadi segala sesuatu yang tampak dan terukur. Padahal Islam jelas
mengakui keberadaan sesuatu yang tidak empirik, seperti malaikat, jin, surga,
neraka, bahkan Tuhan sendiri. Lalu di manakah eksistensi non-empiris ini
diletakkan di dalam sains, khususnya kedokteran?
Di samping itu, dengan EBM, ilmu kedokteran dirasa makin menjauhkan
diri dari penyelesaian penyakit karena untuk mendapatkan obat dan metrode
pengobatan terpercaya diperlukan jalan yang terlalu lama, panjang dan mahal.
Dengan mahalnya ini, maka sulit dihindari praktek-praktek kapitalistik yang
dirasa cukup mengganggu misi kemanusiaan yang inheren dalam kedokteran itu
sendiri. Maka tak heran secara peyoratif memunculkan istilah epistemological
imperialism untuk menyebut persialan ini.371

Pekerjaan Rumah Cendekiawan Muslim
Dari semua paparan di atas, ada banyak perkerjaan rumah yang harus
diselesaikan sebagai prasyarat membangun bangunan Ilmu Kedokteran Islam
yang utuh dan mapan. Beberapa di antaranya adalah:
1. Mengintegrasikan berbagai epistemologi yang dimiliki Islam menjadi sebuah
kesatuan integral yang akan menurunkan berbagai metodologi keilmuan,
dalam hal ini Ilmu Kedokteran Islam.
Memberikan sentuhan tajribi pada “pengobatan Nabi” yang berkembang
sementara ini, agar mendapatkan legitimasi epistmologis dan metodologis,
sehingga ilmu tersebut menjadi obyektif372 dalam artian bermanfaat
dan dipercaya oleh semua kalangan baik Muslim maupun non-Muslim.
Konkritnya, kita perlu melakukan uji medis terhadap metode-metode yang
terlanjur mendapat label “islami” secara obyektif dengan standar terbaru,
371. Crowther, H, et. al,Evidence‐based medicine and epistemological imperialism: narrowing the divide
between evidence and illness https://doi.org/10.1111/j.1365-2753.2011.01723.x
372. Mengenai Obyektifikasi dapat dibaca dalam Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu, Yogyakarta: Tiara Waca,
2015
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meski dunia Islam juga terbuka untuk mengembangkan metode yang lain
dan legitimate.
Menggali al-Qur’an, teks-teks suci, “teks-teks” semesta dan “teks-teks”
insaniyah untuk mendapatkan inspirasi dalam mengembangkan Ilmu
Kedokteran Islam. Masih banyak rahasia Ilahi yang tersembunyi di dalam
ayat-ayat tersebut. Bahkan, diri manusia dengan segala aspek –dari fisik
hingga spiritual- belum tuntas (dan tak akan pernah tuntas) tergarap oleh
ilmuwan Muslim. Pada saat yang sama, perlu membangun kesadaran
bahwa apa yang pernah dilakukan oleh pendahulu kita masih harus terus
dikembangkan dan dikaji-uji terus-menerus agar menjadi rahmatan li al‘alamin, jangan sampai terjebak pada sakralisasi pemikiran (al-taqdiis al-afkar)
2. Melakukan penyadaran kepada masyarakat dunia Islam agar berani berlomba
dengan pihak lain dalam pengembangan Ilmu Kedokteran menggunakan
epistmologi Islam dan metode-metode yang dikebangkan berlandaskan
epistemologi itu.

Penutup
Seperti penulis sampaikan di awal karya tulis ini bahwa pertanyaan falsafi (dan
turunannya) terhadap Kedokteran Islam tidak bisa dijawab dalam selembardua lembar makalah atau satu dua sesi seminar, tapi setidaknya penulis
telah menyampaikan dasar-dasar pemikiran untuk melakukan rekonstruksi
bangunan Ilmu Kedokteran Islam tersebut, tidak saja menjawab persoalan yang
timbul akibat paradigma sains barat, tapi lebih dari itu hendaknya dibangun
epistemologi, ontologi, dan aksiologi yang kokoh sebagai fondasi Kedokteran
Islam. Semoga tulisan ringkas ini menjadi amal jariyah terjadap landasan Ilmu
Kedokteran Islam.
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Abstrak
Artikel ini berusaha menggali nilai-nilai dalam ajaran Islam yang perlu diperkuat
agar dapat menjadi peneguh sikap keberagamaan untuk melewati ujian
pandemi corona. Peneliti menggunakan metode kajian pustaka (literature review)
dengan membaca literatur yang relevan dengan riset ini. Dapat disimpulkan
bahwa perlu usaha serius untuk menggali dan meneguhkan nilai ajaran Islam
pada aspek individual dan sosial. Dari aspek individual antara lain keimanan
pada qada dan qadar, bersikap sabar dan bertawakal. Pada aspek sosial antara
lain peduli sesama dan taat kepada Ulama serta pemerintah. Musibah yang
mendunia ini pun juga membutuhkan iman yang rasional sebagai panduan
dalam bersikap dan beragama dalam keseharian.
Kata kunci: iman, sabar, tawakal, rasional

Pendahuluan
Bagi umat beragama, setiap peristiwa mengandung makna teologis. Demikian
halnya jika dikaitkan dengan wabah corona, yang terjadi sudah beberapa bulan
dan dialami manusia di bumi yang kecil ini. Kondisi tersebut harus disikapi
dengan tepat dan selalu dihiasi dengan harapan. Harapan adalah kekuatan,
keyakinan bahwa semua persoalan pasti ada solusinya.373 Dengan harapan,
373. Iu Rusliana, Cahaya Harapan di Tengah Pandemi, Jakarta: Koran Republika (https://republika.co.id), Senin
20 April 2020, yang diakses pada hari Senin, 20 April 2020 jam 16.07 WIB
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bekal melewati ujian akan cukup. Ujian yang diberikan oleh Allah Swt tersebut
buahnya akan semakin menambah keimanan dan lulus dengan baik, menjadi
manusia mulia.374
Hanya saja, ironisnya dalam situasi seperti ini, perdebatan teologis muncul ke
ruang publik. Misalnya tentang tidak perlu takut dengan coronajika berada di
masjid. Bahwa sakit dan kematian sudah ditetapkan, tidak perlu takut. Menolak
fatwa untuk sementara tidak perlu shalat berjamaah, tarawih, dan shalat Idul
Fitri. Menuding ulama yang berfatwa kurang ilmu dan tidak beriman kepada
takdir.
Apabila membaca sikap-sikap yang diungkapkan melalui media sosial tersebut,
harus diakui nalar keberagamaan umat Islam masih jauh dari mencerahkan.
Ilmu pengetahuan belum sepenuhnya menjadi panduan. Padahal Islam sejalan
dengan ilmu pengetahuan. Beriman pada qada dan qadar belum utuh dipahami.
Sikap bersabar dan bertawakal tak sepenuhnya dijalankan.
Lantas nilai keimanan yang seperti apa yang harus digali dan dikukuhkan?
Model iman seperti apa yang harus dikuatkan? Tentu saja semua sudah
memiliki perspektif yang hampir sama bahwa dalam situasi seperti ini, manusia
harus memiliki kesabaran, ketawakalan, keimanan pada qada dan qadar. Secara
individual, hal ini sangat diperlukan, agar sanggup melewati gelombang ujian
yang dahsyat.
Saat ini manusia sedang mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan. Diuji
dengan kelaparan, ketakutan, kesusahan dan kegagalan. Dalam ajaran Islam,
apapun yang terjadi adalah bagian dari kehidupan yang harus disikapi dengan
kesabaran. Kegagalan, kesusahan dan peristiwa lain yang menyakitkan harus
dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kualitas diri sehingga
menemukan strategi pencapaian yang lebih baik.
Hati dan pikiran adalah kunci dalam menyikapi semua masalah yang mendera
setiap jiwa. Harmonisasi pikiran dan hati merupakan sumber kebahagiaan.
Pikiran yang jernih bagaikan mata air yang mengalir deras dan membawa
manusia kepada derajat yanglebih tinggi.Jiwa yang optimis merupakan dua
unsuryang mampu menciptakan pemikiran yang harmonis. Inilah yang di
dalam istilah agama Islam sebagai potensi ruhani.375
374. Iu Rusliana, Ramadhan di Tengah Wabah Corona, Saatnya Naik Kelas Jadi Manusia Mulia, Jakarta: https://
www.muslim .okezone.com yang diakses pada hari Rabu, 22 April 2020 jam 9.10 WIB
375. Ibid.,64
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Selain bersabar, bagi seorang Muslim, qada dan qadar adalah bagian dari
keimanan. Memahami makna qada dan qadar secara utuh dalam kehidupan
multak diperlukan. Pemahaman terhadap qada dan qadar akan menentukan
tujuan dan sikap seorang Muslim dalam menghadapi berbagai peristiwa yang
terjadi dalam hidup.376
Islam tak hanya menekankan ibadah pada aspek individual. Secara sosial, sikap
peduli sesama dan taat pada ulama juga pemerintah menjadi bagian penting
dalam upaya mempercepat meredanya wabah ini. Fatwa yang dihasilkan adalah
untuk kemaslahatan umat. Kebijakan yang dilakukan, terlepas dari berbagai
kekurangan dan problematika lapangannya, tentu ditujukan untuk kepentingan
rakyat.
Selain hal tersebut, mendesak juga untuk mengembangkan sikap beragama
yang rasional, dipandu oleh ilmu pengetahuan. sikap anti ilmu pengetahuan
adalah keterbelakangan. Corona tak akan hilang hanya oleh doa. Corona harus
dicarikan vaksinnya dan langkah efektif membatasi penyebarannya. Artikel
sederhana ini, akan menjelaskan keimanan individual, sosial dan rasional
dalam menghadapi pandemic corona.
Ada sejumlah nilai dalam ajaran Islam yang dapat dikuatkan, mulai dari yang
berdimensi individual, hingga bersifat sosial. Selanjutnya, perlu juga diteguhkan
iman yang rasional, yang dipandu oleh ilmu pengetahuan. Di bawah ini, penulis
deskripsikan penjelasannya lebih lanjut.
1. Aspek Individual
a. Iman Pada Qada dan Qadar
Kata takdir berasal dari akar kata qadara yang memiliki arti mengukur, memberi
kadar atau ukuran, sehingga jika manusia berkata Allah telah menakdirkan
demikian. Maka itu berarti, Allah telah memberi kadar/ukuran/batas tertentu
dalam diri, sifat, atau kemampuan maksimal makhluk-Nya.377 Dalam Alquran,
qadar juga menyiratkan kekuatan dan pengetahuan Tuhan. Seyyed Hossein
Nasr dalam hal ini, menekankan bahwa kata qadar telah diperlakukan secara
berbeda oleh berbagai pemikir Islam seperti para ahli hukum, para sufi, para
filsuf dan para teolog sesuai dengan fokus mereka masing-masing.378
376. Muh. Dahlan Thalib, Takdir dan Sunatullah: Suatu Kajian Tafsir Maudhu’i, Al-Islah:Jurnal Pendidikan Islam
(2015), 28-38
377. Ibid
378. Wan Fariza Alyati Wan Zakaria, Qadar in Classical and Modern Islamic Discourses: Commending a
Futuristic Perspective, International Journal of Islamic Thought, Vol. 7: ( 2015), 41
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Dapat disimpulkan bahwa qadar adalah salah satu sifat Allah Swt.Bermakna
kuasa atas menetapkan sesuatu,apakah ketetapan itu mulia,sempit dan lapang.
Dapat pula disimpulkan bahwa qadar Tuhan menetapkan dalam bentuk
berpasang-pasangan yakni ada yang lapang ada pula yang sempit,ada yang mulia
dan ada yang terhina,dan ada yang baik ada pula yang buruk.Oleh sebab itu,M.
Quraish Shihab mengatakan bahwa“Manusia tidak dapat luput dari takdir,yang
baik maupun buruk.379
Selanjutnya, kata qada, yang berarti hukum,kepastian, penjelasan dan
penciptaan. Maknaaslinya ialah memutuskan, memisahkan, menentukan,
mengukuhkan, menjalankan dan menyelesaikan. Dalam memahami qada
dan qadar dari sudut istilah, menurut al-Bayjuri, pandangan dipelopori oleh
ulama Asy’ariyah yang mengatakan bahwa qada mendahului qadar. Hal ini bisa
dilihat dari pandangan Ibn Hajar yang mengatakan bahwa qada ialah hukum
ketentuan keseluruhan yang bersifat ijmali pada azali. Sedangkan qadar ialah
perkara juz’i dan perincian daripada hukum ketentuan tersebut.380
Qada dan qadar adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan di antara keduanya.
Menekankan dua elemen penting yang saling terkait dan harus ada dalam
membangun pemahaman konsep takdir, yang pertama dari semua pengetahuan
Allah yang dapat sepenuhnya ditulis dalam lauh mahfuz. Kedua adalah
penciptaan makhluk berdasarkan ketetapan dan berdasarkan ilmu-Nya. Hal ini
juga didukung oleh al-Jurjani yang mendefinisikan takdir sebagai suatu
ketentuan terhadap semua makhluk yang kemudian Allah menetapkan baik,
buruk maupun yang lainnya.381
Dapat disimpulkan bahwa qada ialah ilmu yang terdahulu yang Allah Swt
menghukumi sesuatu pada azali. Sedangkan qadar ialah pelaksanaan perkara
yang telah ditetapkan atas makhluk. Kalau disederhanakan, pemahaman
terhadap qada dan qadar itu bisa dipahami bahwa apapun yang terjadi di
bumi ini, pasti ada sebabnya, termasuk kematian, rezeki dan jodoh pun
tunduk pada hukum ini. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hukum
sebab akibat inilah yang kemudian disebut dengan sunnatullah. Dengan kata
lain, qada adalah ketetapan yang sudah Allah Swt tentukan sebelumnya. Dalam
prinsip Islam, segala yang ada di muka bumi ini mengikuti sunnatullah,
aturan Allah Swt. Sedangkan Qadar adalah ukuran dari aturan- aturan
379. Thalib, Takdir dan Sunatullah: Suatu Kajian Tafsir Maudhu’i , 31
380. Muhammad Hazim & Syed Mohammad Hilmi, “Metodologi al-Asha`irah dan al-Salafiyyah dalam
Membentangkan Akidah,” Afkar Vol. 19 Issue 2 (2017): 1-32
381. Ibid
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tersebut. Besar kecil (ukuran) usaha atau ikhtiar dalam mengikuti aturan
tersebut akan menentukan hasil. Oleh karena itu, hasil dari usaha inilah yang
disebut dengan takdir.382
b. Sabar
Sabar adalah konsep yang penting baik secara teologis maupun aspek sosial
kemasyarakatan. Ada banyak ayat yang menyampaikan pentingnya kesabaran.
Misalnya firman Allah Swt sebagai berikut:
“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru
Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan
janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan
perhiasan kehidupan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang
hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa
nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.383
Sabar merupakan salah satu modal internal yang dimiliki manusia. Secara
etimologi, diartikan sebagai menahan pada tempat yang sempit. Selanjutnya,
jika kata sabar dikaitkan dengan manusia, maka dapat berarti menahan
jiwa dari hal-hal yang dapat dibenarkan oleh logika dan wahyu. Sedangkan,
menurut Quraish Syihab, sabar artinya menahan diri dari sesuatu yang tidak
berkenan di hati.384
Melihat makna sabar dari segi istiliah, dapat dipahami bahwa sabar berkaitan
erat dengan perasaan dan emosi manusia. Karena sabar bermakna kemampuan
mengendalikan emosi, maka nama sabar berbeda-beda tergantung objeknya:
1. Ketabahan menghadapi musibah, disebut sabar, kebalikannya adalah
gelisah dan keluh kesah;
2. Kesabaran menghadapi godaan hidup nikmat disebut mampu menahan
diri (dhobith an nafs), kebalikannya adalah tidaktahanan;
3. Kesabaran dalam peperangan disebut pemberani, kebalikannya disebut
pengecut;
4. Kesabaran dalam menahan marah disebut santun (hilm), kebalikannya
disebut pemarah;

382. Muh. Dahlan Thalib, Takdir dan Sunatullah: Suatu Kajian Tafsir Maudhu’I, Al-Islah:Jurnal Pendidikan Islam
(2015), 30
383. Al-Qur’an, 18: 28
384. M. Yusuf dan Dona Kahfi, Sabar dalam Perspektif Islam dan Barat, Al-Murabbi, Vol. 4. No. 2 (2018), 237
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5. Kesabaran dalam menghadapi bencana yang mencekam disebut lapang
dada, kebalikannya disebut sempit dadanya;
6. Kesabaran dalam mendengar gosip disebut mampu menyembunyikan
rahasia;
7. Kesabaran terhadap kemewahan disebut zuhud, kebalikannya disebut
serakah;
8. Kesabaran dalam menerima yang sedikit disebut kaya hati (qana’ah)
kebalikannya disebut tamak atau rakus.385
Dari penjelasan tentang makna sabar berdasarkan objeknya, dapat dipahami
bahwa sabar adalah sifat yang bisa dilatih. Dari kisah Nabi Yusuf as. dan pemuda
Kahfi, Al-Qur’an telah menggambarkan beberapa cara untuk membiasakan
sikap sabar, antara lain adalah dengan:
1. Menanamkan keyakinan adanya balasan yang baik bagi orang-orang
yang sabar. Keyakinan semacam ini merupakan sesuatu hal yang sangat
penting membantu seseorang agar dapat bersifat sabar;
2. Mengingatkan bahwa orang yang paling dekat dengan Allah pun,
seperti nabi dan rasul senantiasa memperoleh cobaan, bahkan bentuk
cobaannya lebih berat lagi dibandingkan dengan kebanyakan manusia;
3. Menanamkan keyakinan adanya kemudahan setelah kesusahan, dan
janji-janji Allah tersebut sebagai suatu kepastian;
4. Menanamkan kesadaran, bahwa manusia itu milik Allah;
5. Mengingatkan adanya sunnatullah atau hukum alam yang berlaku di dunia;
6. Menanamkan keyakinan tentang qada dan qadar Allah yang tidak mungkin
dapat dihindari.386
c. Tawakal
Berserah diri kepada Allah, dalam Islam, disebut dengan tawakal. Tawakal
diharuskan ketika manusia sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan.
Namun, terkadang banyak Muslim yang keliru dalam memaknai tawakal.
Mereka menyerahkan segalanya kepada Allah Swt tanpa ada usaha sedikitpun.
Padahal, tawakal diwajibkan ketika keadaan di luar kemampuan manusia untuk
merubahnya dan tidak diharuskan tawakal ketika masih ada kemungkinan dan
385. Ibid., 236
386. Ibid.,238-239
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kemampuan untuk mengubahnya. Orang-orang yang pasrah dan tidak berusaha,
hanya semata-mata bertawakal kepada Allah, adalah orang-orang yang dusta.387
Kata tawakal diambil dari bahasa Arab adalah turunan dari kata wakil.
Wakil adalah dzat atau orang yang dijadikan pengganti untuk mengurusi
atau menyelesaikan urusan yang mewakilkan. Sehingga tawakal bermakna
menjadikan seseorang sebagai wakilnya, atau menyerahkan urusan kepada
wakilnya. Tawakal kepada Allah berarti menjadikan Allah sebagai wakil untuk
mengurusi segala urusan, dan mengandalkan Allah untuk menyelesaikan segala
urusan.388
Makna tawakal menurut Quraish Shihab, sebagaimana dikutip Abdul Ghoni,
tidak berarti penyerahan mutlak kepada Allah, tetapi penyerahan tersebut
harus didahului dengan usaha manusiawi.389 Dengan demikian, tawakal bukan
berarti tak ada upaya, tapi harus dimulai dengan ikhtiar semaksimal mungkin,
hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Swt.390
Selanjutnya, menurut Ibnu Al-Qayyim: “Tawakal adalah tidak tampak
pada dirimu ketergantungan kepada sebab, walaupun engkau sangat butuh
kepadanya, dan tidak hilang ketenangan-Mu kepada Al-Haq (Allah) walaupun
engkau telah mendapatkannya (kebutuhanmu).”391
Selanjutnya, melaksanakan tawakal harus memenuhi beberapa komponen.
Mengenai hal ini, Ibnu al-Qayyim menyebutkan beberapa unsur yang harus
dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka tidak akan pernah mencapai hakikat
tawakal. Pertama, mengenal Nama Allah dan sifat-Nya. Kedua, menetapkan
(meyakini sebab dan musabab). Ketiga, kedalaman tauhid dalam tauhid tawakal
dengan melepaskan ketergantungan dengan sebab. Keempat, penyandaran hati
kepada Allah dan ketenangan kepada-Nya. Kelima, pasrah hati kepada Allah,
seperti pasrahnya mayit kepada yang memandikannya. Keenam, penyerahan
kepada Allah terhadap apa yang Allah takdirkan. Ketujuh, ridha dengan segala
hasil. Sebagaimana yang tergambar dalam doa istikharah untuk dipilihkan apa
yang baik untuk Allah.392
387. Abdul Ghoni, Konsep Tawakal Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam: Studi Komparasi
Mengenai Konsep Tawakal Menurut M. Quraish Shihab Dan Yunan Nasution, An-Nuha, Vol. 3. No. 1
(2016), 111
388. Muh. Mu’inudinillah Basri, Indahnya Tawakal, (Solo: Indiva Media Kreasi, 2008), h. 15-16
389. Abdul Ghoni, Konsep Tawakal Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam: Studi Komparasi
Mengenai Konsep Tawakal Menurut M. Quraish Shihab Dan Yunan Nasution,112
390. M QuraishShihab, Corona Ujian Tuhan; Sikap Muslim Menghadapinya, Tangerang Selatan: Lentera Hati,
2020, 80
391. Muh. Mu’inudinillah Basri, Indahnya Tawakal, 19
392. Muh. Mu’inudinillah Basri, Indahnya Tawakal , 20-21
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2. Aspek Sosial
a. Peduli Sesama
Pandemi corona telah memiskinkan banyak orang dengan tiba-tiba. Terjangkitnya
virus karena interaksi, padahal mereka adalah petugas kesehatan, dan berbagai
sektor yang lumpuh. Pemutusan hubungan kerja, bisnis yang tersendat,
kemiskinan dan kejahatan merajalela. Situasi ini mendorong manusia beriman
untuk peduli sesama. Esensi ajaran Islam adalah peduli sesama. Dimana
kepedulian adalah kekuatan, bangunan yang saling mengokohkan. Tidak
beriman seseorang jika tidak mencintai saudaranya sebagaimana mencitai diri
sendiri.
Pada dasarnya, manusia akan saling membutuhkan. Oleh sebab itu, tugas
manusia di dunia adalah saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.
Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt: Apakah mereka yang membagi-bagi
rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam
kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang
lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.
dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.393
Perbedaan yang terjadi bukan untuk dipertentangkan apalagi sampai melahirkan
pertentangan antar kelas, namun untuk dipertemukan dalam bingkai ta’awun.
Terutama sekali Saat ini, bangsa Indonesia sedang menghadapi musibah
pandemi yang luar biasa, namanya virus corona. Menghadapi fenomena seperti
ini, sudah seharusnya Muslim tergugah hatinya untuk membantu sesama dan
meningkatkan kepedulian. Tolong menolong dan bersinergi antara sesama
orang yang beriman termasuk antara orang miskin dan orang kaya, akan
melahirkan kekuatan.394
Sikap peduli kepada sesama dan keinginan membantu orang lain adalah
bagian dari kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi merupakan kemampuan
untuk mengelola perasaan, kemampuan untuk mempersepsi situasi, bertindak
sesuai dengan persepsi dan menentukan potensi seseorang untuk mempelajari
keterampilan praktis yang didasarkan pada kesadaran diri, motivasi, empati dan
kemampuan dalam menjalin hubungan dengan orang lain.395

393. Al-Qur’an, surat az-Zukhruf 43:32
394. Lajnah Pentashihan Mushaf, “ Al-Qur’an, Tafsir al-Qur’an Tematik”, Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), 346
395. Aditia, Hana Rizkia, Hamiyati Hamiyati, and Rusilanti Rusilanti. “Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan
Kepedulian Sosial Remaja.” Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan 3.2 (2016): 89-93.
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Rasulullah SAW menganjurkan Muslim untuk saling membantu, menguatkan
dan bersinergi. Rasulullah bahkan mengilustrasikan hubungan antara Muslim
itu seperti satu bangunan yang saling mengokohkan atau ibarat satu tubuh yang
jika satu anggotanya sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan merasakan
sakit. “Orang mukmin terhadap orang mukmin yang lainnya ibarat sebuah
bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya.”396
Selanjutnya, Islam sangat memberikan perhatian besar terhadap kaum dhuafa.
Hal ini bisa dilihat dari cara pengeluaran harta (al-mal). Berikut ini dikemukan
beberapa contoh:
1. Zakat, diutamakan untuk kesejahteraan fakir miskin yang merupakan
mustahiq utamanya;
2. Infak dan sedekah salah satu fungsinya untuk menyejahterakan fakir-miskin,
disamping untuk kerabat, ibnu sabil, maupun anak yatim;
3. Wakaf yang memberikan kemanfaatan bagi kepentingan umum;
4. Fidyah bagi yang tidak mampu berpuasa diberikan untuk orang-orang
miskin;
5. Kifarat sumpah salah satu alternatif dari kifarat sumpah adalah memberikan
makanan atau pakaian kepada fakir miskin.
Peduli sesama diibaratkan sebagai al-aqabah (menaiki tangga yang berat),
memperhatikan orang miskin akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah
SWT.397Ajaran Islam menumbuhkan dan membangkitkan semangat kaum
dhuafa yang sewaktu-waktu bisa jadi pemimpin dan pewaris kepemimpinan
di muka bumi. Sebaliknya, tidak memperhatikan mereka melalui programprogram konkret, dianggap sama dengan mendustakan agama.398
Sudah jelas bahwa agama memerintahkan kepedulian dan pemberdayaan orang
miskin. Muslim harus bekerjasama dan saling menguatkan dalam menghadapi
musibah ini. Jangan membiarkan orang disekeliling rumah mati kelaparan.
Ketenangan akan didapatkan oleh orang yang memiliki kepedulian kepada
fakir miskin. Al-Qur’an juga mengingatkan bahwa orang yang acuh terhadap
fakir miskin disekelilingnya akan mendapakan kegelisahan dalam hidupnya.399
396. HR. Bukhari dan Muslim
397. Tafsir al-Qur’an Tematik,347-349
398. Al-Qur’an, surat al-Ma’un, 107:1-3
399. Lajnah Pentashihan Mushaf, “ Al-Qur’an, Tafsir al-Qur’an Tematik”, Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), 349
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b. Taat Kepada Ulama dan Pemerintah
Saat ini manusia khususnya umat Islam dihadapkan pada ketakutan dan
kecemasan yang bagi beberapa orang mungkin tidak berkesudahan. Menghadapi
fenomena seperti ini, tentu umat Islam harus menyerahkan segala betuk
keputusan kepada pemerintah. Allah Swt berfirman:
“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun
ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada
Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui
kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau
tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut
syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).400

Ketaatan dan kepatuhan kepada Ulil Amri menjadi sebuah kewajiban
sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi. Di antara firman
Allah ta’ala adalah:
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.”401

Selain ayat yang telah disebutkan, ada juga hadis Rasulullah Saw yang
menganjurkan umat Islam untuk taat kepada Ulil Amri/pemimpin. Rasulullah
Saw bersabda:” Barang siapa menaati aku sungguh ia telah menaati Allah, dan
barang siapa yang durhaka padaku sungguh ia telah mendurhakai Allah, barang
siapa yang taat kepada pemimpin sungguh ia telah taat kepadaku, dan barang
siapa yang durhaka kepada pemimpin sungguh ia telah durhaka kepadaku.”402
Dalam Al-Qur’an dan hadist sudah jelas bahwa Ulil Amri menempati posisi
ketiga yang mesti diikuti setelah Allah Swt dan Rasul Saw. Maksud Ulil
Amri menurut Ibnu Taimiyah adalah orang yang memerintah, terdiri dari
al-Umara (para kepala negara) dan al-Ulama (para sarjana). Adapun al-Umara
adalah pemegang kekuasaan eksekutif, sedangkan al-Ulama adalah pemegang
kekuasaan ilmu pengetahuan, fatwa dan legislatif.403
Berdasarkan paparan di atas, sudah jelas bahwa taat kepada Ulil Amri/ Umara
adalah suatu kewajiban yang harus ditaati oleh setiap Muslim. Bahkan, di
400 Al-Qur’an surat An-Nisa: 83
401 Al-Qur’an surat An-Nisa: 59
402 HR. Muslim
403 Ibid.,96-97
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antara dasar aqidah ideologi ahlus sunnah wal jamaah adalah mewajibkan untuk
menaati para pemimpin kaum muslimin selagi mereka tidak memerintahkan
kepada kemaksiatan. Jika mereka memerintahkan kepada kemasiatan, Muslim
tidak boleh mamatuhi mereka dan kepatuhan kepada mereka secara ma’ruf
masih tetap (ada) pada selain kemaksitan karena mengamalkan firman Allah
ta’ala. Ahlus sunnah wal jamaaah berpendapat bahwa menaati pemimpin
secara ma’ruf merupakan salah satu dasar utama aqidah. Ketaataan adalah
kewajiban syar’i atas setiap muslim karena merupakan perkara yang mendasar
untuk mewujudkan ketertiban dalam negeri Islam.404
Ketaatan seorang Muslim kepada pemimpin memang ada batasannya. Seorang
Muslim hanya boleh patuh kepada pemerintah atau pemimpin selama tidak
memerintahkan kepada keburukan. Oleh sebab itu, dalam surat An-Nisa
ayat 59, kata ṭā’at tidak diulangi ketika menyebut Ulil Amri, menurut
Sayyid Quṭb menunjukkan bahwa ketaatan Muslim kepada Ulil Amri hanya
mengikuti taat kepada Allah dan Rasul.405
Kalaupun pemimpin melakukan kesalahan dan melanggar aturan Allah dan
Rasul, seorang Muslim harus tetap menunjukan etika yang baik. keutuhan
sebuah bangsa harus diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi atau
kelompok. Imam an-Nawawi mengatakan bahwa menasihati para pemimpin
kaum muslimin adalah dengan menolong mereka atas kebenaran, menaati
mereka didalamnya, dan memerintahkan mereka kepadanya, mengingatkan
mereka dengan lemah lembut, dan memberitahukan kepada mereka tentang
apa yang telah mereka lalaikan.406
c. Iman Yang Rasional
Belajar dari pandemi corona yang terjadi, umat Islam di Indonesia membutuhkan
iman yang rasional. Iman yang salah satu dasarnya ilmu pengetahuan. Bukan
iman yang anti ilmu pengetahuan. Tuna ilmu pengetahuan, menjadikan umat
Islam mengalami keterbelakangan. Tuhan menjanjikan derajat yang lebih
tinggi bagi mereka yang beriman, beramal saleh dan berilmu pengetahuan
sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11.407
404 Prima Ayu dan Umi Hanik, Sikap Ahlus Sunnah Terhadap Pemerintah Republik Indonesia Yang Berideologi
Pancasila , NIZHAM, Vol. 06, No. 01 (2018), 76
405. Bukhori Abdul Somad, Etika Pemerintahan: Kontribusi Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an Karya Sayyid Qutb,
TEOLOGIA, VOLUME 22, NOMOR 2, ( 2011), 14
406. Prima Ayu dan Umi Hanik, Sikap Ahlus Sunnah Terhadap Pemerintah Republik Indonesia Yang Berideologi
Pancasila,76
407. Iu Rusliana, Ramadhan dan Kebangkitan Umat, Jakarta, Koran Republika, Rabu 29 April 2020, 05:03 WIB
di https: www.republika.co.id, diakses pada hari Rabu, 29 April 2020 jam 10.12 WIB.
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Untuk memahami iman yang rasional, ada baiknya merujuk kepada pemikiran
Muhammad Abduh. Menurut Abduh, kemajuan agama Islam itu tertutup oleh
umat Islam sendiri, di mana umat Islam beku dalam memahami ajaran Islam.
Dihapalkan lafadznya, tapi tidak berusaha mengamalkan isi kandungannya.
Kedua, akal mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam.
Sehingga ada ungkapan:“Agama adalah sejalan dengan akal dan tidak ada
agama bagi orang yang tidak menggunakan akal”. Akal diyakini akan mampu
menyingkapkan misteri alam semesta yang diciptakan Allah untuk kesejahteraan
manusia itu sendiri. Hanya dengan ketinggian akal dan ilmu manusia bisa
mendudukan dirinya sebagai makhluk yang tunduk dan berbakti kepada sang
pencipta. Ketiga, ajaran Islam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
modern begitu pula ilmu pengetahuan modern pasti sesuai dengan ajaran
Islam. Abduh berpendapat bahwa antara ilmu dan iman tidaklah mungkin
saling kontradiktif.408
Dari apa yang disampaikan Abduh, tegas bagaimana agar ilmu pengetahuan
menjadi bagian utama dalam kemajuan umat Islam. Jangan pernah meninggalkan
ilmu pengetahuan dan menumbuhsuburkan iman yang irrasional. Harun
Nasution sebagaimana dikutip oleh Firdausy, mengatakan bahwa iman sangat
erat kaitannya dengan akal dan wahyu. Iman yang didasarkan pada wahyu
disebut tasdiq, yaitu menerima sebagai benar apa yang didengar. Sedangkan
iman yang didasarkan pada akal disebut ma’rifah, yang berarti mengerti benar
dengan apa yang diyakini. Jadi tasdiq berdasarkan pada pemberitaan, sedangkan
ma’rifah berdasarkan pada pengetahuan mendalam.
Di sisi yang lain, Muhammad Abduh juga menyatakan bahwa iman adalah
pengetahuan, kepercayaan atau keyakinan. Dalam Tafsir al-Manar, ia
menjelaskan bahwa iman adalah pengetahuan sebenarnya yang diperoleh
akal melalui berbagai argumen yang kuat untuk membawa seseorang kepada
ketundukan dan kepasrahan kepada Allah. Hal ini berarti bahwa iman
tidaklah sempurna kalau tidak didasarkan atas akal. Iman harus berdasar pada
keyakinan, bukan pada pendapat, dan akal yang menjadi sumber keyakinan
pada Tuhan, ilmu serta kemahakuasaan-Nya serta para Rasul.409
Harun Nasution dengan teologi pembaharuannya, mendorong untuk
mengkaji ulang ajaran Islam dengan menggunakan nalar rasional yang Islamis
agar umat Islam memiliki kemampuan untuk merespon perubahan globalisasi
408. Ibid., 246-259
409. Firdausy, Muhammad Anwar. “Kritik Atas Iman.” El Harakah 8.1 (2006): 115.
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dan mampu bangkit dari keterbelakangan. Harun Nasution sebagaimana
dikutip oleh Suryanta dan Nuryanti menyatakan bahwa akal mampu menjawab
masalah mengenai Tuhan, kewajiban mengenai Tuhan, mengetahui yang baik
dan jahat, dan kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat.
Sedangkan fungsi wahyu dalam pandangan Harun Nasution adalah sebagai
pelengkap saja yang dapat diketahui manusia melalui penggunaan akalnya.410
Iman yang rasional adalah meletakkan akal sebagai basis dalam Islam. Akal
dan ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan Islam. Sebagaimana
diyakini Muhammad Abduh, kemunduran umat Islam bukanlah disebabkan
penjajahan yang dilakukan oleh dunia Barat, akan tetapi kemunduran umat
Islam dikarenakan ketertinggalan berpikir dan kebodohan. Umat Islam
haruslah terbebas dari keterbelakangan dan kebodohan.411
Abduh menekankan pentingnya akal dalam memahami ajaran agama.
Muhammad Abduh berpendapat bahwa metode al-Qur’an dalam memaparkan
ajaran-ajaran agama berbeda dengan metode yang ditempuh oleh kitab-kitab
suci sebelumnya. Al-Qur’an tidak menuntut untuk menerima begitu saja
apa yang disampaikan, tetapi memaparkan masalah dan membuktikannya
dengan argumentasi, bahkan menyampaikan pandangan penentangnya sambil
membuktikan kekeliruan mereka.412
Umat Islam harus menjadikan akal sebagai kekuatan. Islam, secara telologis
merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyyah-transenden. Dalam
realitas sosialnya, Islam tidak lagi sekedar doktrin yang bersifat menjaman
tetapi juga mengejawantah dalam lemabaga atau institusi sosial yang selalu
dipengaruhi oleh situasi ruang dan waktu.413
Abduh, dalam kitabnya “al A’maal al Kaamilah”, telah meletakkan dasardasar sebagai jalan menuju reformasi keagamaan, salah satu dasarnya adala
pentingnya analisis rasional dalam mencapai iman yang paripurna. Iman tidak
lahir dari seorang hakim, baik hakim agama maupun politik. Iman datang dari
sebuah penghayatan dan pemahaman yang benar terhadap wahyu, tekstual
maupun non-tekstual. Selanjutnya, wahyu tidak dapat membawa hal-hal yang
bertentangan dengan akal. Kalau dzahir ayat atau hadis bertentangan dengan
410. Ibid., 1-19
411. Fadholi, M., Muhammad Aziz, and Hery Purwanto. “Dimensi Rasional Dalam Pemikiran Muhammad
Abduh 1849–1905 (Studi Bidang Pendidikan, Politik Dan Sosial-Keagamaan).” Al Hikmah: Jurnal Studi
Keislaman 9.2 (2019): 246-259.
412 Ibid., 249
413. Ibid, 249
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akal, maka harus dicari interpretasi yang membuat ayat dapat dipahami secara
rasional. Kepercayaan pada kekuatan akal adalah dasar peradaban bangsa.
Oleh sebab itu, Abduh sangat mendukung adanya ijtihad dan menghilangkan
kejumudan dari kehidupan umat Islam.
Jumud yang dipahami oleh Abduh mengandung arti kestatisan, tiadanya
perubahan. Ummat Islam harus dihindarkan dari kebekuan tersebut, dan
mereka harus mau menerima perubahan. Muhammad Abduh melihat perlunya
tentang upaya pembongkaran kejumudan dan mulai melahirkan ide tentang
perlunya melaksanakan ijtihad. Bukan tanpa alasan, Muhammad Abduh
meyakini bahwa keadaan masyarakat dari waktu ke waktu akan tersu berkembang.
Menghadapi perkembangan jaman yang begitu cepat, maka dibutuhkan ijtihad.
Muhammad Abduh sangat menentang taqlid yang dipandangnya sebagai faktor
yang melemahkan jiwa kaum muslimin.414

Penutup
Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pandemi corona dapat menjadi
momentum meneguhkan kembali nilai-nilai keislaman seperti sikap sabar,
tawakal, konsep keimanan kepada takdir, peduli sesama dan taat kepada
pimpinan. Situasi ini juga dapat mendorong pada upaya menguatkan pentingnya
iman yang rasional, anti takliq buta dan yang berdasarkan ilmu pengetahuan.
Islam adalah agama yang selaras dengan ilmu pengetahuan.

414. Ibid, 249
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Abstrak
Artikel ini berupaya menarasikan pandangan, sikap, dan peran otoritas
keagamaan Islam dalam merespons situasi pandemi akibat penyebaran virus
korona di Indonesia. Fokus artikel ini adalah artikulasi wacana keagamaan dan
praksis sosial yang dilakukan oleh ‘ustad selebritis’ dan organisasi massa Islam
dalam menghadapi pandemi akibat Covid-19.Tulisan ini mengulas pergeseran
wacana di kalangan otoritas keagamaan menyangkut isu Covid-19. Di saat
wabah korona belum terdeteksi di Indonesia yakni di bulan Januari-Februari,
respons otoritas agama mengalami fragmentasi dan kontestasi. Fragmentasi ini
ditunjukkan dengan adanya gap antara sikap pro aktif dan konstruktif mayoritas
pemuka dan organisasi agama dengan sikap reaktif dan kontra produktif
sebagian kecil pemuka agama lainnya. Lambat laun, seiring dengan kasus
Covid-19 yang kian menyebar di tanah air, otoritas agama baru berupa ‘ustad
selebritis’ maupun otoritas agama lama seperti MUI, Muhammadiyah, dan
NU mengalami konvergensi wacana dan praksis keagamaan dalam merespons
Covid-19. Mereka sama-sama bekerja keras meyakinkan umat Islam bahwa
pesan otoritas agama selaras dengan panduan otoritas kesehatan.
Kata kunci: Korona,Ustad Selebritis, Organisasi Islam, Otoritas Agama, Covid-19

Pendahuluan
Di tengah pandemi global akibat penyebaran Covid-19, agama memainkan
peranan yang signifikan baik sebagai kekuatan positif-konstruktif yang ikut
memitigasi wabah maupun sebagai kekuatan reaktif yang turut menyebarkan
virus. Sebagai kekuatan positif, agama dalam manifestasinya berupa otoritas
agama, institusi agama, hingga tokoh agama berperan dalam melakukan
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pencegahan dengan berbagai cara, mulai dari sosialisasi, edukasi, hingga
prevensi penyebaran wabah di tengah-tengah umat beragama. Para pemimpin
agama berperan penting sebagai kekuatan konstruktif dengan memfatwakan
untuk mengganti ibadah ritual agama secara daring maupun dari rumah masingmasing. Para imam dan ustad meniadakan sholat berjamaah dan sholat Jum’at di
masjid dan menggantinya dengan sholat berjamaah di rumah, bahkan ibadah
sholat tarawih dan kegiatan selama bulan Ramadhan pun dilakukan dari
rumah, umat Kristiani melaksanakan ibadah Jumat Agung dan paskah mereka
dari rumah, umat Hindu di Bali meniadakan perayaan hari raya Nyepi demi
memperkecil risiko penularan wabah dan masih banyak contoh lain bagaimana
agama menjadi kekuatan yang turut memitigasi penyebaran virus mematikan
ini.
Di sisi yang lain, agama juga dapat menjadi kekuatan reaktif dan kontraproduktif yang ikut menyebarkan wabah ini melalui ritual-ritual keagamaan
yang melibatkan kerumunan massa. Fenomena ini sudah terjadi di berbagai
negara. Di Korea Selatan, pusat penularan terbesar terjadi melalui kongregasi
umat Kristiani di gereja Shincheonji, separuh dari korban terinfeksi virus
korona berasal dari jemaat gereja ini. Sementara di Malaysia, event tahunan
Jamaah Tabligh yang dihadiri ribuan orang dari berbagai negara menjadi pusat
penyebaran virus ini di Malaysia, bahkan hingga ke Singapura dan Indonesia.
Di India, ketegangan penganut agama Hindu dan Islam belakangan ini semakin
diperparah dengan propaganda dan hasutan kebencian yang melibatkan
isu Covid-19. Termasuk ke dalam ‘sisi gelap’ agama ini adalah sikap-sikap
pengingkaran (denial), meremehkan, bahkan anti-sains yang berkembang di
sebagian tokoh-tokoh agama dalam merespons Covid-19.
Di Indonesia, di mana otoritas dan institusi agama masih memainkan peranan
yang signifikan di tengah masyarakat yang relijius, otoritas agama secara aktif
merespons situasi pandemi Covid-19 melalui berbagai cara. Tulisan ini hendak
mendiskusikan bagaimana otoritas agama Islam –melalui institusi dan tokoh
agamanya–merespons Covid-19 dalam bentuk wacana dan praktik keagamaan.
Otoritas agama dalam Islam dapat didefinisikan sebagai ‘titik referensi’ (point
of reference) dan identitas dalam tradisi keagamaan tertentu yang berkembang
sebagai ‘pengetahuan’ agama, kepercayaan, dan struktur simbolik yang
direpresentasikan dalam pengalaman ritual dan komunitas beragama (Azra,
Dijk, dan Kaptein, 2010).
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Sebagaimana kehadiran media cetak (print media) di awal abad XX yang
mengubah lanskap otoritas keagamaan di Nusantara (Burhanuddin, 2010),
kemunculan media baru (new media) sejak dekade 1980an juga mentransformasi
wajah otoritas keagamaan di Indonesia. Fragmentasi dan pluralisasi otoritas
agama Islam yang dipicu oleh disrupsi teknologi media baru melahirkan apa
yang disebut Anderson (2003) sebagai ‘penerjemah Islam baru’. Di Indonesia,
kelahiran ‘penerjemah Islam baru’ ini dimungkinkan oleh dua faktor
struktural yang saling berkaitan, yakni gelombang liberalisasi ekonomi-politik
di saat reformasi 1998 yang secara simultan diiringi dengan revolusi teknologi
informasi dan komunikasi di akhir tahun 1990an (Slama, 2018). Di Indonesia,
‘penerjemah Islam baru’ ini dikaitkan dengan fenomena menjamurnya ‘ustadz
selebritis’ yang dibesarkan oleh media televisi nasional di awal tahun 2000an.
Selanjutnya, mereka kemudian dikenal piawai dalam menggunakan teknologi
komunikasi-informasi berbasis internet sebagai media dakwahnya.
Dalam konteks ini, artikel ini akan menganalisis bagaimana situasi pandemi
Covid-19 direspons oleh dua otoritas agama Islam, yakni otoritas agama baru
(new religious authority) yang disimbolkan dalam ‘ustad selebriti’ (celebrity preacher)
seperti Abdullah Gymnastiar, Ustad Abdul Somad, Ustad Adi Hidayat dan
otoritas agama lama (old religious authority) sebagaimana direpresentasikan oleh
‘ulama tradisional’ dan organisasi-organisasi arus utama Islam di Indonesia,
seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul
Ulama.
Berseberangan dengan temuan studi-studi sebelumnya yang menyebut
kehadiran otoritas agama baru akan menggerus pengaruh otoritas agama
lama (lihat Muzakki, 2012; Iqbal, 2014; Burhani, 2016, 2018; Akmaliah,
2019; Arifianto, 2019), studi ini menemukan adanya konvergensi otoritas
agama dalam merespons situasi pandemi akibat penyebaran Covid-19. Meski
sempat terjadi fragmentasi bahkan kontestasi antar otoritas agama, seiring
waktu wacana dominan dua otoritas agama Islam ini cenderung mendekat:
sama-sama menekankan pentingnya untuk menyelamatkan jiwa manusia dari
bahaya Covid-19. Wacana ini diterjemahkan mereka dalam bentuk seruan dan
himbauan agar melakukan ibadah ritual di rumah masing-masing, bahkan
mengeluarkan fatwa keagamaan dan panduan beribadah di saat pandemi
sebagaimana yang dilakukan oleh MUI, Muhammadiyah dan NU. Selain itu,
mereka juga menerjemahkan wacana keagamaan mereka ke dalam praksis sosial
untuk membantu penanganan Covid-19.
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Beragamadi era Pandemi
Di Indonesia, pemuka dan organisasi keagamaan memiliki penafsiran yang
beragam terkait dengan pageblug korona. Ada yang menanggap bahwa Covid-19
merupakan tentara Allah, namun ada pula yang beranggapan bahwa Covid-19
merupakan ‘setan-setan’. Organisasi keagamaan seperti MUI, Muhammadiyah
dan NU mengeluarkan panduan ibadah selama terjadi pandemi. Namun, tidak
semua masyarakat mematuhinya, beberapa diantaranya memiliki sikap fatalis
dengan menganggap bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan, dan tidak
melakukan usaha pencegahan. Bahkan, terkait dengan keputusan untuk sholat
jamaah di rumah, beberapa masyarakat beranggapan penutupan tempat ibadah
sebagai upaya penghentian Covid-19 adalah bentuk konspirasi iblis, jin, dan
setan untuk menjerumuskan manusia (Fathurrahman, 2020). Benar kiranya
bahwa kaum beragama menghadapi pilihan sulit di tengah pandemi: memilih
‘mengkarantina ibadah’ di rumah atau menganggap wabah sebagai ‘ujian
keimanan’ sehingga menolak ‘pembatasan sosial’ dengan Tuhan? (Hosen,
2020).
Ritual keagamaan juga menjadi sorotan di saat pandemi karena terbukti menjadi
salah satu episentrum penyebaran wabah di beberapa negara. Ritual keagamaan
yang memobilisasi massa dalam jumlah besar juga menjadi salah satu klaster
penyebaran Covid-19 di Indonesia. Salah satunya adalah pertemuan Ijtima Ulama
Dunia Zona Asia yang dilaksanakan di Gowa, Sulawesi Selatan. Meski acara ini
akhirnya dibatalkan namun acara ini telah berhasil mengumpulkan 8000 orang
dari sedikitnya 48 negara, beberapa peserta kemudian dinyatakan positif saat
berada di daerah masing-masing (watchdoc documentary, 17/04/2020). Para
peserta Ijtima’ Ulama ini saat ini sedang ‘diburu’ untuk didata dan dikarantina
oleh pemerintah daerah masing-masing (Tempo, 27/4/2020). Selain kegiatan
Ijtima’ Ulama, ada ritual keagamaan lainnya yang menjadi klaster penyebaran
wabah yakni, Sidang Sinode Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB) di
Bogor yang dihadiri 600 orang dari 25 provinsi, empat orang dinyatakan positif
dan satu diantaranya meninggal dunia.
Adanya ritual keagamaan sebagai klaster penyebaran Covid-19 menegaskan
bahwa agama juga memiliki peran sentral di tengah situasi pandemi. Menurut
Haidar Bagir dalam diskusi mengenai ‘Agama di Era Corona’ yang dilaksanakan
oleh PUSAD Paramadina (10/04), tidak ada pertentangan antara agama dan
sains. Permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah karena kesempitan
wawasan agama sehingga perlu pendidikan agama yang lebih terbuka.
Menurutnya, pandemi Covid-19 ini merupakan momentum untuk pemuka
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agama dan organisasi agama untuk bersatu dan mengajak jamaah masing-masing
untuk memiliki pemikiran yang terbuka dan lebih apresiatif terhadap ilmu
pengetahuan. Untuk menuju umat beragama yang berpikiran maju, terbuka
serta apresitatif terhadap ilmu pengetahuan, diperlukan otoritas agama yang
progresif dan pro-aktif dalam memandu umat dalam menyikapi dan memitigasi
situasi pandemi.
Apakah para pemuka dan organisasi agama Islam di Indonesia sudah bersikap
pro-aktif dan progresif dalam merespons dan memitigasi situasi pandemi?
Ataukah masih terjebak pada sikap fatalistik bahkan anti-Sains? Pertanyaanpertanyaan ini akan dielaborasi di bagian di bawah ini.

Fragmentasi Otoritas Keagamaan dalam Merespons Covid-19
Wabah korona diyakini bermula dari kota Wuhan, Cina, pada Desember 2019
yang kemudian menyebar ke berbagai negara. Pada awal penyebaran virus
ini, pemerintah Indonesia dinilai lamban dalam merespons dan melakukan
aksi pencegahan. Otoritas pemerintah juga cenderung meremehkan bahkan
bersikap denial terhadap ancaman virus korona yang sudah di ambang mata di
bulan Januari-Februari. Misalkan, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto,
mengatakan tidak perlu takut dengan virus korona karena yakin doa telah
membuat Indonesia ‘kebal’ dari virus korona. Pernyataan pejabat pemerintah
yang cenderung meremehkan Covid-19 juga nampak dari statemen Wakil
Presiden RI, Ma’ruf Amin (26/02/2020),yang mengatakan bahwa para kyai
dan ulama membaca do’a qunut untuk menolak balasehingga korona minggir
di Indonesia.
Pandangan fatalis dalam merespons Covid-19 tidak hanya menjadi monopoli
pejabat pemerintah saja, namun juga menjadi pandangan beberapa pemuka
agama. Pada tanggal 8 Februari, kanal Youtube bernama Ustad Abdul Somad
Lovers menggunggah ceramah Abdul Somad Batubara di Malaysia yang
berdurasi 53.16 menit yang kemudian menjadi viral karena pernyataan UAS
bahwa korona merupakan tentara Allah.
Tapi Allah masih kasihan. ‘Aku masih iba melihat kamu,’ kata Allah. Maka
[ummat] ditolong Allah dengan berbagai macam tentara. Macam-macam tentara
Allah datang [untuk menolong ummat]. Ada pula tentara yang terakhir ini
bernama korona. Orang yang berada di Uighur, tak terkena virus ini. Banyak
orang terheran-heran apa sebab [orang-orang Uighur tidak terkena korona].
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Pernyataan UAS bahwa korona adalah tentara Allah menuai kritisisme di
masyarakat. Salah satu keheranan itu dituliskan oleh Novi Basuki, kandidat
doktor di Sun Yat-sen University, menyatakan bahwa faktanya Uighur
merupakan nama suku dan bukan nama wilayah di Cina, lokasi di Cina yang
menjadi tempat tinggal Muslim seperti Xinjiang dan Xibei juga terdampak
oleh Covid-19. Pernyataan UAS dibantah oleh intelektual Muslim terkemuka,
Azyumardi Azra. Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah tersebut menyatakan
bahwa Covid-19 tidak memandang agama. Hal ini dikarenakan, warga Wuhan
tidak hanya penganut Tao atau ateis-komunis, ada catatan resmi tentang Muslim
Cina Hui yang wafat terkena wabah korona.
Meski demikian ada juga pemuka agama yang mendukung pernyataan dari
UAS. Pihak yang mendukung pernyataan tersebut datang dari Wakil Ketua
MUI, Muhyiddin Junaidi yang mengatakan bahwa pernyataan UAS sah karena
kesombongan manusia sehingga mendapatkan teguran dari Allah (tagar.id,
01/04/2020). Bentuk kesombongan ini adalah dengan memakan makanan
yang telah diharamkan –banyak pihak meyakini virus korona bermula dari
pasar di Wuhan yang menjual binatang liar seperti kelelawar yang dikonsumsi
warga– hal ini bertentangan dengan Al Qur’an 2:168.
Pandangan yang berbeda disampaikan oleh Quraish Shihab dalam kanal
Youtube Shihab & Shihab (Najwa Shihab, 01/04/2020) yang menyatakan
ketidaksetujuannya terkait pernyataan bahwa virus korona adalah tentara Allah.
Dalam video tersebut, alih-alih menyebut korona sebagai tentara Allah, Shihab
mengatakan bahwa virus ini (Covid-19) sebagai setan-setan yang harus diperangi
manusia. Sementara itu, Habib Luthfi bin Yahya pada salah satu kajiannya,
menghimbau kepada jamaah yang hadir untuk terus bekerja, bersekolah, dan
pergi ke pasar. Setelah adanya himbauan pemerintah untuk melakukan social
distancing, Habib Luthfi, yang notabene merupakan salah satu anggota Dewan
Pertimbangan Presiden (Wantimpres), masih melaksanakan kajian secara tatap
muka (20/03) dengan mempertanyakan mengapa mesti takut (dengan korona).
Meski Habib Luthfi tetap menegaskan wajib hukumnya untuk melakukan
ikhtiar, pernyataan itu dinilai tidak sensitif pada upaya pencegahan wabah.
Sedangkan respons Aa Gym dan UAH seragam dalam menanggapi pandemi
Covid-19. Sebelum adanya pengumuman pemerintah untuk melakukan jaga
jarak pada 15 Maret 2020, keduanya telah mengumumkan untuk memindahkan
setiap kajiannya ke media daring. Melalui video yang diunggah di kanal youtube
Aagym Official, Aa Gym mengumumkan bahwa kegiatan belajar mengajar di
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Pesantren Darut Tauhid menjadi belajar daring dari rumah masing-masing
siswa, menghentikan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa, dan menunda
kunjungan dari dan ke Darut Tauhid hingga waktu yang tidak ditentukan.
Senada dengan yang dilakukan oleh Aa Gym, UAH juga melakukan himbauan
tentang pencegahan dan penanganan virus korona melalui berbagai kanal
media sosialnya.
Jika pandangan dan sikap di kalangan ‘ustad selebritis’ dan ulama cenderung
beragam, sikap dan pandangan organisasi Islam arus utama seperti MUI,
Muhammadiyah, dan NU cenderung seragam. Hanya saja ketiganya memiliki
aksentuasi yang berbeda dalam merespons pandemi korona di Indonesia.
Misalkan, Muhammadiyah dengan cekatan melakukan langkah praktis di
bidang kesehatan dan ekonomi, sedangkan MUI dan NU cenderung melakukan
pendekatan spiritual dengan menganjurkan masyarakat untuk berdoa dan
membentuk satuan tugas khusus penanganan Covid-19. Sebagai upaya
melawan Covid-19, ketiganya menggunakan media daring yang beragam. NU
melalui kanal youtube ‘NU Channel’dan ‘NU Online’ serta akun Instagram
‘nuonline_id’ secara berkala menyajikan do’a, ngaji, dan taubat bersama secara
daring bersama para ustad dan ulama untuk merespons pandemi. Sedangkan
MUI lebih aktif menggunakan situs resminya untuk menyampaikan fatwa dan
edukasi kepada masyarakat. Sementara itu, Muhammadiyah menggunakan
situs covid19.muhammadiyah.id untuk memberikan informasi secara berkala
setiap harinya dan memberikan edukasi melalui video dan infografis terkait
dengan Covid-19.
Meski berbeda dalam penggunaan media komunikasi dalam merespons
Covid-19, ormas-ormas Islam arus utama ini memiliki cara pandang yang
relatif seragam dalam menghadapi wabah korona: sama-sama responsif dalam
memitigasi pandemi. Sehari setelah Presiden Jokowi mengumumkan kasus
pertama Covid-19 di Indonesia (3/03), PBNU mengeluarkan instruksi untuk
berdoa tolak bala agar bangsa tehindar dari musibah dan bencana (Sahal, nu.or.
id, 04/04/2020). Himbauan yang senada juga dikeluarkan oleh MUI pada
taushiyahnya berjudul ‘Menangkal dan Menghadapi Penyebaran Virus Korona’
yang dikeluarkan pada tanggal 3 Maret 2020. SedangkanPP Muhammadiyah
menyiagakan 64 rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, dan jaringan kader
dengan membentuk Tim Muhammadiyah Covid-19 Command Center
(MCCC) (Arigi, tempo.co, 01/04/2020).
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Penyebaran wabah Covid-19 direspons secara beragam oleh otoritas keagamaan
Islam. Di kalangan pemuka agama, ada yang sangat pro-aktif memitigasi risiko
penularan wabah namun ada juga yang tetap menyelenggarakan kajian dengan
berkerumun bahkan melakukan disinformasi soal korona. Akan tetapi, seiring
meningkatnya kesadaran publik dan peringatan otoritas kesehatan, para pemuka
agama mulai menemukan titik temu dalam menghadapi virus mematikan
ini. Pergeseran ini dapat kita temukan dalam sikap beberapa pemuka agama.
Misalkan, pada kasus viralnya pernyataan UAS bahwa korona adalah tentara
Allah, UAS memberikan klarifikasi dengan video yang diunggah Media Taqwa
yang menyatakan bahwa pernyataan korona adalah tentara Allah tidak hanya
datang dari dirinya sendiri, namun juga pernyataan dari para syaikh dan ahli
agama di Timur Tengah. Perubahan sikap UAS juga terjadi setelah adanya
himbauan pemerintah untuk melakukan jaga jarak, UAS segera memindahkan
kajiannya menjadi daring.

Gambar 1. Diskusi UAS dan Aa Gym

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=XuOHJFmdABE

Peran positif para pemuka agama dalam melakukan mitigasi Covid-19 dilakukan
dengan memindahkan kajian terbuka menjadi kajian daring dan melakukan
edukasi serta menggalang bantuan untuk tenaga medis dan masyarakat
terdampak Covid-19.
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Aa Gym menunjukkan dirinya sebagai salah satu pemuka agama yang paling
sigap merespons pandemi korona. Aa Gym tergolong aktif dalam membagikan
himbauan terkait Covid-19 melalui kanal Youtube dan Instagramnya. Aa Gym
melakukan sosialisasi langkah-langkah agar tidak tertular Covid-19 dengan
bersepeda di lingkungan masyarakat. Melalui media sosialnya, Aa Gym juga
memberikan contoh bagaimana mengadakan rapat ketika masa pandemi yakni
dengan melakukan penjarakan fisik 1-2 meter sebelum pemberlakuan kebijakan
bekerja dari rumah. Selain memberikan sosialisasi, Aa Gym juga menyalurkan
bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan seperti difabel dan
dhuafa, serta pemberian APD untuk tenaga kesehatan.

Gambar 2. Aa Gym memberikan sosialisasi kepada masyarakat
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=ODKgbNd8D0c.

Sikap pro-aktif juga dilakukan oleh UAH yang membentuk program khusus
AMIN (Anshor-Muhajirin). Program ini bertujuan untuk mengatasi persoalan
sosial-ekonomi di masyarakat yang timbul karena dampak dari wabah. Program
ini terinspirasi dari Nabi Muhammad yang mempersaudarakan kaum Muhajirin
Makkah yang saat itu mengalami kesulitan ketika berhijrah, dengan kaum
Anshar Madinah yang secara ekonomi lebih berkecukupan. Program khusus
ini meliputi pembagian masker, pembagian APD untuk tenaga kesehatan,
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pembagian sembako, pengadaan bilik disinfektan yang semuanya untuk umum
serta program khusus yakni paket hafalan Qur’an bagi Muslim saattinggal di
rumah (Adi Hidayat Official, 17/04/2020).
‘Jihad’ UAH melawan Covid-19 juga dilakukan melalui kanal youtubenya.
Melalui kanal Youtube Adi Hidayat Official, UAH menyosialisasikan fatwa
MUI mengenai kiat-kiat ibadah di rumah dan pedoman pengurusan jenazah
pasien positif Covid-19, serta Fiqh Sholat ketika terjadi wabah. Pembahasan
terkait dengan Covid-19, UAH secara khusus membahas dalam empat video
terpisah yang berjudul ‘UAH Berbicara Tentang Corona’. Video-video tersebut
membahas bahwa korona merupakan ujian yang harus dihadapi dengan sabar.
Sabar bukan sekadar menerima dengan pasrah namun diiringi dengan ikhtiar
untuk mengatasi ujian dan menyerahkan seluruh hasilnya kepada Allah.

Gambar 3. UAH Berbicara Tentang Corona (Part 4) - Ustadz Adi
Hidayat
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=XXYHOcJ1tEo.

Kecanggihan teknologi komunikasi memudahkan masyarakat untuk
mengakses informasi, hal ini disadari oleh para ‘ustad selebriti’ yang sangat
akif menggunakan media sosialnya dalam berkomunikasi dengan jamaahnya.
Dengan jumlah pelanggan (subscriber) yang mencapai jutaan, pesan dan
himbauan-himbauan mereka dalam mengedukasi umat memiliki daya resonansi
yang tinggi. Sebagai catatan tertanggal 28 April 2020, Aa Gym memiliki 352.000
pelanggan, sementara UAS dan UAH masing-masing memiliki 748.000 dan
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694.000 pelanggan di kanal Youtube mereka masing-masing. Sedangkan jumlah
pengikut followers akun Instagram masing-masing, Aa Gym memiliki 5.5 juta,
UAH memiliki 2.7 juta, dan UAS 3.1 juta pengikut.
Upaya merespons situasi pandemi secara responsif juga dilakukan oleh ormasormas keagamaan. Muhammadiyah melalui Tim MCCC-nya telah menyediakan
64 Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah untuk penanganan pasien
korona. Terkait dengan pengurangan dampak Covid-19 secara sosial dan
ekonomi, organisasi otonom Muhammadiyah dari pusat hingga daerah juga
terlibat dengan pembagian sembako untuk masyarakat yang tergolong dhuafa di
berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah juga
memberikan bantuan dalam bentuk sembako untuk mahasiswa yang memilih
untuk tidak kembali ke rumah karena khawatir tertular atau menulari virus
(TvMu, 25 April 2020).

Gambar 4. UMY Bagikan Paket Sembako kepada
Mahasiswa yang Tidak Pulang
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=hLs7CFXz7vU.

Menurut Haedar Nashir (Republika, 17/4/2020), gerak langkah Muhammadiyah
yang bersifat praktis ini merupakan amaliah kemanusiaan yang diajarkan
oleh KH Ahmad Dahlan dalam memaknai Al Ma’un serta misi dakwah Nabi
Muhammad sebagai rahmat untuk seluruh alam. Sebagai sarana edukasi
publik, Muhammadiyah menggunakan kanal medianya berupa ‘TVMu’ dan
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‘Muhammadiyah Channel’ yang memberikan informasi terkini yang terjadi
di masyarakat. Melalui laman covid19.muhammadiyah.id, Muhammadiyah
juga memberikan layanan konsultasi agama selama wabah atau dapat langsung
menghubungi Majlis Tarjih Muhammadiyah. Sedangkan terkait dengan fatwafatwa tata cara beribadah di tengah pandemi dari Muhammadiyah dapat diakses
di situs pwmu.co.
Inisiatif-inisiatif mencegah dan menangani korona juga dilakukan oleh NU.
NU membentuk satuan petugas yang khusus menangani isu Covid-19. Melalui
NUcare, NU juga memberikan bantuan berupa masker di berbagai wilayah di
Indonesia dan luar negeri. Terkait dengan banyaknya informasi hoax seputar
korona, NU melalui Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) mengembangkan
fitur Covid-19 dalam aplikasi GreenPages. Fitur ini memberikan informasi
mengenai perkembangan terkini terkait dengan covid-19 dengan penyajian
visual yang menarik (Ahmad, nu.or.id, 31 Maret, 2020). Pada masa pandemi,
NU aktif menggelar ‘Ngaji Online Kitab’, Istighotsah dan Doa Bersama, kajian
dari pemuka agama di NU secara daring melalui kanal Youtubenya sebagai
upaya mendukung himbauan pemerintah dan fatwa MUI untuk beribadah di
rumah dan menghindari kerumunan. NU juga mengerahkan para penjahit di
berbagai daerah untuk memproduksi masker untuk kemudian dibagikan secara
gratis (Yossihara, kompas.id, 19 April 2020).

Gambar 5. Video official lagu Bersatu Lawan Corona
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=tUQ1yUgjpio.
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Berbeda dengan Muhammadiyah dan NU yang merupakan dua organisasi
massa Islam yang memiliki jamaah yang besar, MUI sebagai wadah para ulama
Indonesia memiliki peranan penting untuk mengeluarkan fatwa. Fatwa dari
MUI menjadi salah satu rujukan penting bagi masyarakat Muslim di Indonesia.
Setidaknya ada tiga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI terkait dengan tata
cara ibadah di masa pandemi, pertama, Fatwa No 14 tahun 2020 mengenai
‘Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19’; kedua, Fatwa
No 17 tahun 2020 tentang ‘Pedoman Kaifiat Shalat bagi Tenaga Kesehatan yang
Memakai APD saat Merawat dan Menangani Pasien Covid-19’; ketiga, Fatwa
No 18 tahun 2020 terkait dengan ‘Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz AlJana’iz) Muslim yang Terinfeksi Covid-19’. Selain mengeluarkan fatwa, MUI
juga membentuk Satgas Covid-19 yang bertugas pada dua hal yakni edukasi
dan sosialisasi tentang Covid-19 kepada masyarakat dan mengumpulkan serta
mendistribusikan bantuan kepada petugas medis dan masyarakat yang terkena
imbas Covid-19.

Gambar 6. Situs resmi MUI

Sumber: https://mui.or.id/produk/infografis/27689/infografis-fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalamsituasi-terjadi-wabah-covid-19/.

Perihal edukasi kepada publik, Satgas Covid-19 MUI melakukan beberapa
program diantaranya adalah dengan penyebaran fatwa terkait Covid-19
melalui video, infografis, pencerahan tentang beribadah di bulan Ramadhan
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selama Covid-19, serta menyebarluaskan panduan dan penjelasan yang telah
diterbitkan MUI Pusat tentang Covid-19.
Konvergensi otoritas agama dalam memitigasi situasi pandemi juga terlihat
dalam upaya mereka melawan stigmatisasi dan ekslusi atas tenaga medis dan
pasien positif korona. Stigmatisasi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat
terlihat ketika terjadi penolakan jenazah positif korona dan pengusiran
terhadap tenaga medis yang menangani pasien korona di sejumlah daerah.
Penolakan jenazah positif korona di berbagai wilayah terjadi karena masyarakat
khawatir terjadi penularan di lingkungan sekitar. Tidak hanya itu, di sejumlah
daerah, tenaga medis yang menangani pasien korona justru harus terusir dari
kontrakannya karena warga menolaknya. Menyikapi hal ini, para ustadz dan
organisasi Islam menegaskan bahwa mereka yang meninggal karena wabah
adalah syahid dan meminta masyarakat untuk tidak menolak pasien positif
Covid-19. Misalkan, UAH melalui salah satu video di akun Instagramnya
secara tegas meminta masyarakat untuk tidak menolak jenazah pasien positif
covid-19. UAH menekankan bahwa seorang Muslim yang beriman tidak akan
menolak jenazah khususnya pasien positif Covid-19 yang beriman Muslim
karena berdasarkan hadist Rasullullah menyatakan bahwa seseorang yang
meninggal karena wabah termasuk dari golongan syahid di akhirat. Aa Gym
juga menghimbau agar masyarakat dalam menyikapi jenazah Covid-19 tidak
kehilangan akhlak yang mulia. UAS menerangkan melalui kanal Talk Show
Tv One (03/04) untuk menyerahkan kepada ahli kesehatan dan dari bidang
kesehatan menyatakan bahwa jika pemakaman sudah sesuai dengan prosedur
kesehatan maka virus tersebut tidak akan menyebar.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir juga menghimbau agar
masyarakat tidak bersikap berlebihan dengan menolak jenazah positif Covid-19,
mereka adalah saudara kita sehingga masyarakat seyogyanya menunjukkan rasa
empati dengan tidak menolak jenazah mereka terutama jika sudah sesuai dengan
prosedur kesehatan (BeritaSatu, 20 April 2020). Ketua Satuan Tugas NU Peduli
Covid-19, Muhammad Makky Zamzami juga meminta masyarakat berempati
dan menerima jenazah untuk dimakamkan di lingkungan yang sudah dipilih
(20.detik.com, 20 April 2020). MUI juga mengeluarkan fatwa terkait dengan
tata cara pemakaman jenazah positif Covid-19 selain menyesuaikan dengan
prosedur kesehatan juga mengikuti tata cara Islam.
Melalui narasi yang disajikan di atas, artikel ini menemukan bahwa dalam
merespons situasi pandemi akibat penyebaran virus korona otoritas keagamaan
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Islam di Indonesia mengalami pluralisasi, fragmentasi, dan berujung pada
konvergensi artikulasi wacana dan praksis keagamaan. Pada mulanya, otoritas
agama baik otoritas agama baru yang direpresentasikan oleh ‘ustad selebritis’
maupun otoritas agama lama yakni ‘ulama tradisional’ dan organisasi
masyarakat Islam arus utama seperti MUI, Muhammadiyah, dan NU mengalami
pertentangan, polemik, hingga kontroversi dalam menyikapi Covid-19. Sikap
cenderung meremehkan, mengingkari (denial), dan mengabaikan himbauan
otoritas kesehatan masih mewarnai sebagian artikulasi wacana dan sikap
otoritas keagamaan. Namun, perlahan seiring dengan meningkatnya kesadaran
publik, peringatan dari otoritas kesehatan, dan arus informasi yang semakin
kuat, otoritas agama mulai mengalami konvergensi dengan bersama-sama
melakukan rangkaian upaya untuk memitigasi pandemi.
Konvergensi otoritas keagamaan dalam merespons pandemi terjadi baik di
ranah diskursif maupun praksis. Di ranah diskursif, para pemuka dan organisasi
keagamaan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada publik khususnya umat
Islam agar mematuhi regulasi dan himbauan otoritas kesehatan tentang
pencegahan dan penanganan Covid-19. Mereka bekerja keras untuk meyakinkan
umat Islam agar memperhatikan protokol kesehatan, menjaga gaya hidup sehat,
tetap tinggal di rumah, dan yang paling utama mengeluarkan fatwa dan panduan
ibadah di rumah masing-masing di saat pandemi. Mereka juga ramai-ramai
melawan upaya stigmatisasi dan eksulusi sosial yang dilakukan oleh sebagian
masyarakat terhadap pasien dan tenaga medis yang terjangkit korona. Dalam
hal ini, mereka berupaya membangun jembatan pemahaman antara perintah
agama dengan perintah otoritas kesehatan. Sementara itu, di ranah praksis, baik
‘ustad selebritis’ seperti UAH, UAS, dan Aa Gym maupun Muhammadiyah,
NU, dan MUI berperan aktif dalam menggalang aksi solidaritas kemanusiaan
untuk membantu tenaga medis dan untuk mengurangi kesulitan sosialekonomi warga yang terdampak situasi pandemi. Melalui aktivitas filantropi
dan humanitarian, otoritas keagamaan berupaya menerjemahkan pesan Islam
tentang kemanusiaan dan kepedulian sosial untuk merespons situasi pandemi.
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Abstrak
Pandemi Covid-19 yang merupakan wabah menular yang seharusnya disikapi
dengan kacamata sains, ternyata harus disikapi dengan tidak semestinya,
bahkan menggunakan agama sebagai dalih-dalih pembenaran. Tentunya hal ini
merupakan suatu bencana kemanusiaan yang kemudian menjadi malapetaka dan
menjadi pertanyaan, untuk apa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Apakah
ibadah untuk kehidupan, ataukah kehidupan untuk ibadah? Pertanyaan ini
sangat mendasar bagi kita agar kita semakin meningkatkan ketakwaan kepada
Allah SWT dengan cara introspeksi dan evaluasi diri dengan kesadaran sebagai
seorang hamba-Nya yang lemah, bukan dengan keangkuhan atau kedengkian.
Kata kunci : Covid-19, Fatwa, Islamis, Salafi, Al Ikhwan Al Muslimun

Pendahuluan
Prof. Muhammad Imarah menjelaskan bahwa pandangan Islam terkait
keamanan sosial tidak hanya berkaitan dengan masalah ketentraman duniawi
seorang manusia saja, akan tetapi juga berkaitan dengan kebersamaan dan
kemasyarakatan, untuk mewujudkan rasa aman pada diri seseorang. Maka dari
pada itu, keamanan sosial dalam Islam juga menjadikan hak kemanusiaannya
sebagai salah satu kewajiban yang primer secara agama agar dapat konsisten dan
membangun peradaban kemanusiaan.415 Kewajiban penting dalam menjaga
keamanan sosial adalah melestarikan kehidupan dan ilmu, yang bahkan harus

415. Imarah, Muhammad. Al Islam wa Al Amn Al Ijtima’i (Islam dan Keamanan Sosial). Cairo: Dar Asy Syuruq.
2007. Hal. 17
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diperdalam dan diperluas untuk meningkatkan derajat kemanusiaan suatu
entitas masyarakat.416
Akhir tahun 2019 umat manusia dihebohkan dengan munculnya virus dari
Tiongkok yang disebut Covid-19 dan lebih dikenal dengan corona. Banyak
pihak yang menyatakan asal muasal Covid-19 baik yang berasal dari ulah tangan
manusia, kelelawar atau adzab dari Allah SWT karena Tiongkok telah menekan
rakyatnya di Xinjiang yang beragama Islam. Selain itu, banyak yang beredar di
berbagai media sosial akan munculnya komet dan asap yang akan menandai
dimulainya peristiwa-peristiwa akhir zaman. Tidak hanya itu, salah satu tokoh
Syiah Iran, Muhammad Sa’idi menyebutkan bahwa melalui Covid-19, Presiden
AS Donald Trump ingin mengubah budaya keislaman Iran.
Tokoh-tokoh agama di Iran dan Irak justru menganjurkan agar para warga Syiah
semakin mendekati makam-makam para Ahlul Bait RA karena dianggap dapat
melindungi dari segala macam bahaya dan penyakit. Hazim Al A’raji, salah
satu tokoh Syiah Irak menyatakan bahwa para ulama menyarankan agar kita
berziarah ke makam Imam Musa Al Kadzim RA jika sakit karena makamnya
adalah tempat mujarab, mengingat Imam Musa Al Kadzim RA di masa hidupnya
adalah salah satu dokter di Baghdad Irak.
Selain Syiah Iran-Irak, Al Ikhwan Al Muslimun di Mesir juga menyebutkan
pandemi Covid-19 sebagai suatu adzab dari Allah atas kudeta militer dan
wafatnya Presiden Muhammad Mursi. Tidak hanya di Mesir, para tokoh Al
Ikhwan Al Muslimun di berbagai negara seperti Libya dan Aljazair juga
mengajak masyarakat untuk tetap berjamaah ke masjid. Tokoh Al Ikhwan Al
Muslimun Libya, Ash Shadiq Al Ghiryani menyebutkan bahwa dalam sejarah
Islam, masjid adalah tempat berlindung baik saat tejadi peperangan atau terjadi
wabah pandemi.417
Hanya saja, para tokoh dan buzzer Al Ikhwan Al Muslimun sama sekali tidak
mengarahkan kritik kepada Qatar yang juga menutup masjid demi mencegah
penularan Covid-19 seperti masjid Al Imam Muhammad bin Abdul Wahab
di Doha Qatar, diberitakan oleh situs berita Anatholia Turki, melaksanakan
shalat tarawih dengan empat makmum saja pada malam puasa pertama.418 Ini
yang kemudian menjadi pertanyaan dan perlu diulas yang terjadi dengan kaum
islamis di saat pandemi Covid-19 mewabah.
416. IbId. Hal. 101-102
417. https://alarab.co.uk/
418. https://aa.com.tr/ar/
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Apa Itu Kaum Islamis ?
1. Beda Muslim dan Islamis
Imam Abu Hasan Al Asy’ari sejak abad ketiga Hijriyah telah menggunakan
diksi ‘Al Islami’ bagi siapa saja yang mengaku sebagai muslim (orang beragama
Islam) walaupun memiliki akidah yang terpengaruh oleh pemahamanpemahaman dari luar Islam, baik itu dari kalangan Syiah, Khawarij atau
Muktazilah. Selanjutnya, pada saat ini, istilah islamis berasal dari kelompokkelompok sekuler untuk ditujukan kepada siapapun dan kelompok manapun
yang berusaha menerapkan sistem pemerintahan (politik-sosial-ekonomi) sesuai
dengan Islam yang dipahaminya sendiri.
Adapun pihak yang tidak mengikuti kelompok Islamis sering dianggap sebagai
kafir. Pandangan ini kemudian justru mengakibatkan terjadinya perpecahan
di kalangan islamis sendiri, bahkan mereka saling mengkafirkan. Semisal
saja di antara sekte Khawarij terdapat banyak faksi, seperti An Najidaat dan
Al Azariqah, yang kesemuanya saling mengkafirkan satu sama lain. Habib
Ali Zainul Abidin bin Abdurrahman Al Jufri menekankan bahwa suatu
kesalahan jika kita bangga merasa sebagai seorang islamis, karena hanya akan
menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Lebih baik kita hanya cukup
merasa diri kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah SWT,
para Malaikat AS, kitab-kitab Allah SWT, para Nabi AS, Hari Akhir serta
Qadla dan Qadar, yang baik atau yang buruk, tanpa perlu menggunakan Islam
sebagai dalih kepentingan segelintir, sebagaimana firman Allah SWT419: “Dan
siapa yang lebih baik perkatannya dari mereka yang mengajak kepada Allah SWT
dan mengerjakan kebaikan dan berkata bahwa sesungguhnya aku ini dari orang-orang
muslim.” (Fushilat : 33).
2. Kesulitan Kaum Islamis Bernegara
Salah ssatu pendiri IIIT, Prof. Dr. Thaha Jabir Al Alwani menyayangkan nalar
berfikir kaum islamis selalu terpaku akan peristiwa-perintiwa akhir zaman yang
disambungkan dengan isu-isu terkait dengan Al Hakimiyah. Setiap langkah,
gagasan dan wacana yang dikembangkan selalunya dianggap sebagai dalih untuk
persiapan menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Akibatnya, menganggap
pihak-pihak yang di luar kelompoknya merupakan pihak yang tidak akan selamat
di akhir zaman, dan bahkan harus diperangi. Ternyata, narasi-narasi ini tidak
hanya ada di lingkungan umat Islam, akan tetapi juga sudah ada di lingkungan
419. Al Jufri, Ali Zainul Abidin bin Abdurrahman. Al Insaniyah qabla At Tadayun (Kemanusiaan sebelum
Beragama). Abu Dhabi: Dar Al Faqih. 2015. Hal. 67-71
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umat Kristiani dan umat Yahudi, bahkan turut mempengaruhi narasi-narasi
yang berkembang di lingkungan Umat Islam.420
Atas pemahaman tersebut, kaum islamis sampai saat ini terus berusaha
dan mewacanakan Khilafah Islamiyah dari sudut pandang mereka, dengan
mengusung berbagai konsep seperti meniru Barat baik itu sistem konfederasi
yang digagas oleh As Sanhuri atau commonwealth yang digagas oleh Malik bin
Nabi. Maka dari itu, kaum islamis sama sekali tidak memahami bahwa suatu
negara terdiri dari adanya wilayah, otoritas dan rakyat, yang merupakan pondasi
penting dalam kehidupan bernegara. Sayangnya, kaum islamis tidak mampu
dan tidak ingin memahami bahwa kekuasaan suatu negara berada di tangan
rakyat yang majemuk. Kemajemukan itu hanya dapat dikonsolidasikan dalam
pembelajaran akan kebersamaan secara melalui pendekatan kebudayaan dan
pendidikan sehingga tercipta kehidupan yang dinamis, stabil, aman, adil dan
sejahtera, sesuai dengan konsensus kebersamaan.421
Mantan Ketua Dewan Syuro Al Jama’ah Al Islamiyah Mesir, dr. Najih Ibrahim,
menjelaskan alasan kenapa rezim Al Ikhwan Al Muslimun di Mesir cepat
tumbang walaupun banyak akademisi dan ulama yang taat beragama. Kita
dapat rangkum dalam sembilan poin berikut422 :
1. Para pimpinan Al Ikhwan Al Muslimun tidak mampu mentransformasikan
logikanya, dari logika berkelompok menjadi logika bernegara, karena
keduanya sangat berbeda.
2. Para pimpinan Al Ikhwan Al Muslimun lupa, bahwa sebuah kelompok
tidak akan mampu menandingi sebuah negara, berbeda dengan sebaliknya,
sebuah negara dapat menghancurkan sebuah kelompok.
3. Para pimpinan Al Ikhwan Al Muslimun mengingkari janjinya untuk tidak
mengusung calon presiden, dan setelah terjadi desakan dari berbagai
elemen negara dan politik untuk mengadakan pemilihan presiden lebih
dini, yang merupakan kesempatan agar tidak terjadi pertumpahan darah,
justru ditolak.
4. Dicampur-aduknya antara kata Syari’at (agama) dengan Syar’iyah (legitimasi
politik), serta dalam narasi-narasi para pimpinan Al Ikhwan Al Muslimun
mengedepankan kekerasan dengan diksi ‘legitimasi atau darah’ sehingga
hilanglah legitimasi kekuasaan politik dan bertumpahlah darahsecara
420 Al Alwani, Thaha Jabir. Al Hakimiyah wa Al Haimanah (Kekuasaan dan Penguasaan). Amman: IIIT & Dar Al
Fath. 2016. Hal. 76-82.
421 Ibid, Hal 72-74.
422 Ibrahim, Najih. Ilhamat Al Wasathiyah (Inspirasi Moderasi). Bantul: Belibis. 2019. Hal. 72-74
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bersamaan. Hal ini karena para pemimpin Al Ikhwan Al Muslimun tidak
mengambil pelajaran dari Imam Al Hasan RA yang menyerahkan legitimasi
kekuasaannya kepada Mu’awiyah bin Abu Sufyan RA demi menghindari
pertumpahan darah, mewujudkan persatuan dan menjaga kemaslahatan
Umat Islam yang lebih luas, serta mengantisipasi kerusakan-kerusakan yang
akan timbul jika perpecahan masih ada.
5. Para pimpinan Al Ikhwan Al Muslimun mengulangi kembali kesalahan yang
dilakukan para pimpinan Al Ikhwan Al Muslimun terdahulu pasca Revolusi
23 Juli 1952, karena kesalahan tersebut tidak diakui dan tidak diajarkan
kepada generasi-generasi selanjutnya.
6. Al Ikhwan Al Muslimun bermetamorfosa dari proyek dakwah dan aktifitas
sosial yang didukung oleh banyak pihak yang berkepentingan, sehingga
dakwah menjadi kepentingan politik yang berusaha merebut kekuasaan.
Seperti diketahui, setiap kepentingan politik selalu memiliki ribuan musuh.
7. Demo sit in Rabea Cairo dan demo sit in Al Nahdlah Giza selalu dipenuhi
dengan narasi perang dan pengkafiran. Penguasaan akses jalan dengan demo
sit ini khususnya akses-akses penting ibukota sangat mengganggu aktifitas
perekonomian seluruh negara. Selanjutnya, seruan kepada para pimpinan Al
Ikhwan Al Muslimun untuk membubarkan dua demo sit in tersebut dengan
damai dari inisiatif berbagai tokoh, ditolak. Hasilnya, terjadi pertumpahan
darah antara anak bangsa, termasuk kader-kader Al Ikhwan Al Muslimun
sendiri. Seharusnya kita mengambil pelajaran dari Fikih Maalat demi
menjaga kemaslahatan bersama dan mengantisipasi munculnya kerusakan
di kemudian hari.
8. Gerakan Islamis sampai saat ini tidak mampu memahami struktur institusi
kenegaraan yang sangat luas dan dalam bagaikan lautan, yang nampak di
luar seolah lemah akan tetapi sejatinya seperti singa yang siap menerkam
bagi siapa saja yang berusaha merusak dan menggantikannya.
9. Perlu dipahami oleh seluruh Gerakan Islamis di berbagai belahan dunia,
mengubah pucuk suatu sistem sangat sulit sekali, apalagi negara sebesar
dan setua Mesir, yang sejarah telah membuktikan banyak pihak berupaya
merubahnya akan tetapi gagal.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan, Prof. Salim Haji Said, dalam
risetnya menemukan permasalahan dalam rezim Al Ikhwan Al Muslimun
ketika berkuasa. Didapatinya, Al Ikhwan Al Muslimun hanya melihat kesalehan
pribadi sebagai pijakan dalam mengambil keputusan. Diterangkan oleh
Sosiolog, Prof. Saad Ibrahim, bahwa mendiang Presiden Muhammad Mursi
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hanya dikendalikan oleh Dewan Pembimbing (Maktab Al Irsyad) yang ternyata
pada umumnya mereka ini medioker dan arogan.423
Paling parah, menurut dr. Najih Ibrahim adalah nalar yang dihinggap oleh
kaum islamis yang selalu menyatakan adanya konspirasi. Dampak buruk dari
nalar konspirasi ini adalah kemalasan dalam berfikir serta keengganan untuk
mengakui dan mengevaluasi kekurangan dan kesalahan yang dilakukannya,
termasuk menutupi perbuatan buruk yang diperbuat. Salah satu contoh saja
adalah kasus penghancurak WTC yang diakui oleh Al Qaeda dan bahkan Al
Qaeda bangga dengan aksinya tersebut. Sayangnya, kaum islamis menyebutkan
bahwa penghancuran WTC adalah konspirasi, dan tujuan dari propaganda Al
Qaeda tersebut tidak lain untuk merekrut simpatisan agar bersedia bergabung
dengan Al Qaeda.424

Fatwa Ulama Hadapi Covid-19
Syaikh Yusuf Al Qardlawi menjelaskan bahwa fatwa secara bahasa memiliki arti
suatu jawaban terkait suatu kejadian. Secara syar’i, fatwa memiliki arti sebagai
penjelas hukum agama terkait suatu masalah dari berbagai masalah sebagai
jawaban atas suatu pertanyaan penanya, untuk perorangan atau kelompok.425
Para ulama salaf mengkategorikan siapa saja yang berfatwa akan tetapi bukan
ahlinya, adalah para pengkhianat agama. Imam Ahmad bin Hanbal RA
menggariskan bahwa tidak cukup seseorang yang hafal ratusan ribu hadits
untuk berfatwa karena harus memiliki niat yang baik, ketenangan jiwa, kuat
pengetahuannya, mapan kehidupannya dan mengetahui kondisi masyarakat
sekitarnya.426
Permasalahan terbesar beredarnya fatwa-fatwa yang keluar dari pihak yang tidak
mumpuni dan tidak bertanggung jawab disebabkan karena tidak memahami
realita masyarakat dan mengikuti hawa nafsu, baik nafsu pribadi atau nafsu
masyarakat. Syaikh Yusuf Al Qaradlawi mengibaratkan zaman kita saat ini
adalah “zaman sandwich atau makanan cepat saji,” karena masyarakat lebih
menginginkan jawaban yang cepat bukan jawaban yang tepat. Permasalahan
lain dari krisis pemahaman fatwa adalah taqlid pada fatwa masa lalu. Semisal
contoh, pada masa lalu saat masih sering terjadinya peperangan, beredar fatwa
423 Said, Salim Haji. Ini Bukan Kudeta. Bandung: Mizan. 2019. Hal. 43-44
424 Ibrahim, Najih. Khathru Ahlam Al Baghdadi (Bahaya Mimpi Al Baghdadi). Yogyakarta: Reviva Cendikia.
2016. Hal. 97-102
425 Al Qaradlawi, Yusuf. Al Fatwa (Fatwa). Cairo: Maktabah Wahbah. 2008. Hal. 9
426 IbId. Hal. 22-32
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larangan bagi perempuan menuju masjid, agar menghindari fitnah. Tentunya,
fatwa tersebut tidak dapat dilaksanakan pada masa kini, karena kondisi damai,
dan bukan hanya masjid, perempuan juga aman jika bepergian ke kampus atau
pusat perbelanjaan.427
Mantan Mufti Mesir, Prof. Dr. Ali Jum’ah menggambarkan kondisi masyarakat
yang lemah ilmu pengetahuannya, akan mendatangi penceramah atau dai
yang dianggapnya alim, untuk meminta fatwa dalam menjawab permasalahanpermasalahan yang dihadapi. Sayangnya, jika para dai yang diminta ternyata
hanya memiliki referensi bacaan yang sedikit, tentu fatwa yang diberi dan
disampaikan kepada masyarakat, akan menjadi fitnah. Maka benar apa yang
disampaikan oleh Hujjatul Islam Imam Al Ghazali, jika orang yang tidak
berilmu diam, maka tidak akan terjadi perselisihan di tengah masyarakat.428
Berikut fatwa-fatwa dari berbagai Negara Timur Tengah yang ditujukan kepada
masyarakatnya agar selamat dari pandemi Covid-19.
1. Fatwa Dar Ifta Mesir
Dar Ifta Mesir merupakan lembaga fatwa yang berdiri sendiri sejak tahun
1895 dan berada di bawah lingkungan Kementerian Hukum yang bertugas
menjelaskan suatu hukum keagamaan termasuk di antaranya suatu vonis
hukuman mati atas seorang terdakwa, dari sudut pandang agama. Fatwafatwa yang disampaikan oleh Dar Ifta Mesir pada saat merebaknya pandemi
Covid-19 cukup keras dan teliti di mulai dari fatwa shalat di rumah, menjauhi
kerumunan, larangan pemalsuan dokumen bagi orang kaya untuk menerima
bantuan, sampai isu terkait bencana-bencana atas bumi bumi pada 15 Ramadan.
Diketahui, kasus pertama positif Covid-19 adalah WNA yang tidak disebut
identitasnya oleh otoritas Mesir, demi menjaga stabilitas sosial, mengingat
banyaknya WNA di Mesir baik sebagai pelajar, pekerja atau pengungsi. Tidak
sedikit WNA dari Tingkok bahkan juga WNA yang memiliki wajah seperti WN
Tiongkok mendapatkan bullying, bahkan tidak ada sopir taksi pun yang bersedia
mengangkut seorang pelajar asal Tiongkok di tengah jalan.429
Dar Ifta Mesir meminta agar masyarakat memetuhi protokol kesehatan
dengan menjauhi segala bentuk kerumunan termasuk shalat berjamaah dan
shalat Jumat di masjid, demi menghindari kemungkinan penyebaran pandemi
Covid-19. Fatwa tersebut didukung oleh pernyataan Badan Ulama Senior
427 IbId. Hal. 68-86
428 Jum’ah, Ali. Al Mutasyaddidun (Kaum Radikal). Cairo: Dar Al Muqattham. 2013. Hal. 150-155
429 https://youm7.com//
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Al Azhar, kemudian dieksekusi melalui kebijakan penutupan masjid oleh
Kementerian Wakaf dan juga pemberlakuan jam malam oleh Pemerintah Mesir
dengan mengerahkan Kepolisian Mesir dan tenaga-tenaga medis kementerian
kesehatan, didukung penuh oleh tentara Mesir.430
2. Fatwa Maroko
Sejak pertengahan Maret 2020 lalu, Raja Maroko Muhammad VI telah
menyampaikan surat tertulis kepada Majelis Tinggi Keilmuan Maroko, sebagai
badan keilmuan keislaman tertinggi di Maroko, terkait langkah yang harus
diambil dalam menghadapi pandemi Covid-19. Majelis Tinggi Keilmuan
Maroko telah menjawab surat tersebut dan mengeluarkan fatwa agar seluruh
masjid ditutup.
Maroko merupakan salah satu negara yang memiliki perbetasan laut sempit
dengan Benua Eropa (Selat Giblatar), yang menjadikannya sebagai tujuan
wisataan asal Eropa.Pemerintah Maroko berkomitmen akan memberikan
santuan dan insentif ekonomi yang melonggarkan agar roda perekonomian tetap
berjalan dan kehidupan masyarakat tetap terjamin. Raja Maroko Muhammad
VI telah menganggarkan donasi sebesar 10 milyar Dirham Maroko untuk untuk
pendukung program kesehatan dan bantuan bagi sektor pariwisata.431
3. Fatwa Arab Saudi
Seperti halnya Mesir, Arab Saudi yang merupakan penjaga dan pelayan masjid
Haram di Makkah dan masjid Nabawi di Madinah, memberlakukan protokol
kesehatan, termasuk menutup kedua masjid suci Umat Islam untuk umum.
Kita menyaksikan bahwa shalat tarawih di kedua masjid tersebut hanya
dilaksanakan oleh para pegawai, karyawan dan penjaga, sehingga ibadah suci
di bulan puasa tetap hidup, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di
antaranya merenggangkan shaff. Masyarakat diminta untuk menghidupkan
bulan puasa di rumah dan Pemerintah Arab Saudi juga memberlakukan jam
malam.
Arab Saudi menuduh Iran sebagai salah satu pihak yang tidak bertanggung
jawab atas penyebaran pandemi Covid-19 di Arab Saudi. Otoritas Arab Saudi
dalam operasi keamanan dan kesehatan di kawasan timur Arab Saudi yang
merupakan pusat masyarakat Syiah di Arab Saudi, menemukan adanya sebagian
masyarakat yang telah berkunjung ke Iran, akan tetapi paspor mereka tidak
430 https://youm7.com/
431 https://aa.com.tr/ar/
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dicap oleh Otoritas Iran, sehingga kondisi kesehatan mereka sulit dipantau
oleh Otoritas Kesehatan Arab Saudi.432
4. Fatwa Iran
Presiden Iran Mahmud Rouhani berusaha untuk meredam gejolak yang terjadi
di tengah masyarakat Iran yang sangat memegang teguh nilai dan prinsip Syiah.
Saat kasus penderita corona di Iran semakin berkembang, Rouhani dengan
narasi keagamaan mampu menarik simpati masyarakat Iran agar menaati
protokol kesehatan. Rouhani yang berhaluan moderat menjelaskan bahwa
keberadaan pandemi Covid-19 ini harus memperkuat ikatan hati antara warga
Iran dengan ruh para Imam beserta keluarganya, sehingga tidak perlu untuk
melakukan ziarah ke setiap makam para Imam beserta keluarganya, akan tetapi
cukup di rumah dengan memperbanyak ibadah dan berdzikir. Ditekankannya,
kedisiplinan pada perintah Pemerintah Iran akan semakin meningkatkan
kedekatan kita kepada para Imam beserta keluarganya.433

Propaganda Kaum Islamis Manfaatkan Covid-19
Seperti kita ketahui nalar berfikir kaum islamis yang telah dibahas oleh salah
satu senior mereka, dr. Najih Ibrahim, ternyata sangat sempit dan tidak
menyampaikan fatwa seperti yang disampaikan oleh Syaikh Yusuf Al Qaradlawi,
bahwa fatwa tidak boleh dikeluarkan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya
sendiri atau hawa nafsu masyarakat sekitarnya. Hal ini tidak lain demi menjaga
keamanan masyarakat. Berikut contoh narasi dan kegiatan kaum islamis selama
pandemi Covid-19 mewabah.
1. Maroko
Salah satu tokoh Salafi Maroko, Abdul Hamid Abu An Na’im menyatakan
bahwa setiap negara yang menutup masjid untuk sholat berjamaah hanya karena
alasan terjadinya pandemi adalah negara kafir yang harus diperangi. Sesegera
mungkin, Kepolisian Maroko menangkap Abdul Hamid Abu An Na’im dan
disidangkan dalam waktu singkat dengan vonis hukuman satu tahun kurungan
penjara.434 Tentunya, tidak sedikit negara yang mengalami kasus seperti Maroko
yang dikafirkan oleh tokoh-tokoh islamis seperti Abdul Hamid Abu An Na’im.

432 https://alarab.co.uk//
433 https://alarab.co.uk//
434 https://alarab.co.uk//
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Maroko yang berbentuk monarki dan Raja Maroko yang merupakan simbol
negara tentu harus menjaga marwah kerajaannya. Sejak tahun 2017, segala
aliran keislaman yang tidak sesuai dengan pandangan resmi Kerajaan Maroko
baik Salafi atau Syiah, dipantau agar tidak berkembang. Tidak hanya itu, bukubuku Salafi dan Syiah juga disita. Otoritas Maroko melihat tokoh-tokoh Salafi
dan Syiah tidak memiliki loyalitas kepada Kerajaan Maroko.
2. Mesir
Jurnalis situs berita Al Arab London, Ahmad Hafidz, menjelaskan hasil
penelusurannya di berbagai masjid khususnya di kawasan pinggiran Cairo
yang padat penduduk, beberapa imam masjid seperti di distrik Al Amiriyah,
menyatakan bahwa penutupan masjid adalah kemenangan kaum sekuler atas
Umat Islam yang taat beribadah. Ahmad Hafidz menganalisis lebih dalam lagi,
Otoritas Mesir akan sulit memantau masjid-masjid yang berada di bawah dan
atas apartemen, yang didominasi oleh kaum islamis, bukan oleh para imam
masjid yang berada di bawah naungan Kementerian Wakaf. Perlu diperhatikan
dengan seksama, sel-sel teroris baik dari ISIS atau Al Qaeda di Mesir, direkrut
dari masjid-masjid yang berada di bawah dan di atas gedung apartemen yang
sulit dipantau oleh otoritas keamanan.435
Selain itu, mantan anggota biro media, Al Ikhwan Al Muslimun, Abdul
Jalil Asy Syarnubi menekankan bahwa nalar kaum islamis khususnya di Al
Ikhwan Al Muslimun di Mesir, selalu berusaha mempolitisasi setiap bencana
dan wabah yang menimpa masyarakat. Salah satu contoh adalah banjir pada
akhir tahun 2014 yang diklaim sebagai adzab atas kudeta militer di tahun 2013
yang menggulingkan rezim Al Ikhwan Al Muslimun. Abdul Jalil Asy Syarnubi
tidak heran jika narasi-narasi yang dikeluarkan oleh Al Ikhwan Al Muslimun
saat wabah pandemi Covid-19, dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang
menimpa mereka seperti kudeta militer.436
3. Kuwait
Publik Kuwait pada akhir Maret 2020 lalu dikejutkan oleh pernyataan salah
Imam Masjid Abu Ad Dunya, Syaikh Shalih Mar’i Asy Syamari melalui akun
jejaring sosialnya, mengunggah video bahwa 90 persen sumbangan dari
masyarakat Kuwait yang lebih dari 9 Juta Dinar Kuwait atau (30 Juta US
Dollar), dan dikumpulkan melalui 41 yayasan sosial untuk mengatasi dampak

435 https://alarab.co.uk./
436 https://alarab.co.uk./
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ekonomi dari pandemi Covid-19, mengalir kepada para pejabat di 41 yayasan
sosial tersebut, tidak kepada fakir miskin.
Kementerian Sosial Kuwait segera meminta kepada Kementerian Wakaf Kuwait
untuk menindak pegawainya tersebut. Ternyata, pernyataan dari Syaikh Shalih
Mar’i Asy Syamari, diperkuat oleh salah satu presenter Fajr As Sa’id yang
meminta agar rakyat Kuwait ikut memantau sumbangan yang diberikan melalui
yayasan-yayasan sosial di Kuwait khususnya Al Haiah Al Khairiyah Al Islamiyah
Al ‘Alamiyah yang merupakan salah satu pundi dana Jaringan Internasional Al
Ikhwan Al Muslimun yang saat ini sangat kekurangan dana.437
Pendanaan atas Jaringan Internasional Al Ikhwan Al Muslimun ini mencuat
pada pertengahan 2019 saat Otoritas Mesir menyampaikan kepada Otoritas
Kuwait adanya lebih dari 60 WN Mesir yang berada di Kuwait yang terlibat
dalam pendanaan aksi-aksi teror di Mesir. Diketahui, mereka merupakan selsel Al Ikhwan Al Muslimun yang berada bertolak dari Mesir ke Kuwait pada
antara tahun 2012-2013.438 Tidak hanya itu, media massa Kuwait, Al Qabas
memberitakan bahwa Sel Kuwait Al Ikhwan Al Muslimun akan diproyeksikan
untuk dikembangkan dan disebar ke seluruh negara Teluk, dengan tugas utama
yaitu mencari pendanaan untuk aksi-aksi Al Ikhwan Al Muslimun di Mesir.439
Belajar dari kasus Kuwait ini, kita perlu berhati-hati pada segala bentuk
penarikan sumbangan terhadap lembaga-lembaga yang tidak berkenan diaudit
oleh publik. Jangan sampai harta yang disedekahkan justru digunakan
untuk aksi-aksi yang tidak berperikemanusiaan. Kita patut bersyukur, banyak
organisasi-organisasi keislaman dan filantropi di Indonesia yang sudah sangat
terpercaya dalam menangani bantuan kemanusiaan, dapat menjadi sarana bagi
amal shalih untuk disampaikan kepada yang berhak dengan tepat dan benar.
Lebih baik kita salurkan amal shalih kita kepada organisasi-organisasi keislaman
dan filantropi tersebut.

Aksi-Aksi Teror Saat Covid-19
Pada sisi yang lain, ternyata kaum islamis yang menamakan diri sebagai jihadis
masih melancarkan aksi-aksi terornya di tengah wabah pandemi Covid-19, dan
bahkan di tengah bulan suci ini. Tentunya hal ini bukan kali pertama, akan
tetapi sudah terjadi berkali-kali dilakukan. Padahal, Ramadan adalah bulan suci
437 https://alarab.co.uk./
438 https://al-ain.com/
439 https://m.elwatannews.com/
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yang harus dijaga kesuciannya agar tidak terjadi pertumbahan darah yang justru
menelan korban dari Umat Islam sendiri.
1. Mesir
Akhir April 2020, publik Mesir dikejutkan dengan adanya aksi teror oleh
Anshar Bait Al Maqdis yang sejak akhir 2014 menyatakan baiat kepada ISIS,
keluar dari Al Qaeda. Sekitar 10 orang terdiri dari perwira, bintara dan prajurit
wajib militer, menjadi korban, luka-luka dan gugur, akibat serangan bom ranjau,
yang dipasang di jalanan provinsi Sinai Utara. Aparat Keamanan Mesir tidak
tinggal diam, segera dirancang operasi keamanan dan digelar, yang berhasil
menewaskan 18 sel teroris Anshar Bait Al Maqdis.440
Najih Ibrahim mengirimkan pesan kepada penulis melalui WhatsApp pada
Minggu 3 Mei 2020 menjelaskan bahwa ISIS dan kelompok-kelompok takfiri
hanya menginginkan orang-orang yang tidak mengikuti mereka menjadi jasad
dan menghancurkan lingkungan mereka. Narasi yang selalu disampaikan oleh
ISIS sebagai pembenaran adalah jihad, akan tetapi jihad yang mereka sampaikan
adalah kesalahan besar dari ketidak-pahaman mereka akan makna jihad.
2. Suriah
Sebelumnya, pada Kamis 19 Maret 2020, salah satu pecahan Al Qaeda yang
bernama Huras Ad Din, yang tidak bergabung dengan Haiah Tahrir Syam,
melancarkan serangan atas patroli Tentara Turki di perbatasan Turki-Suriah.
Abu Muhammad Al Jaulani, sebegai pemimpin Haiah Tahrir Syam yang
berafiliasi ke Al Qaeda, telah memperingatkan agar semua kelompok yang
berafiliasi dengan Al Qaeda tidak melakukan serangan kepada Turki atau
Rusia, setelah gencatan senjata yang disepakati oleh kedua pihak. Menganalisis
serangan tersebut, mantan jubir Partai Bina wa Tanmiyah, sayap politik dari
Al Jama’ah Al Islamiyah Mesir, Hisyam An Najjar, meyakini bahwa serangan
tersebut hanya merupakan upaya dari Al Qaeda di Suriah untuk menekan
Turki yang juga tengah dilanda pandemi Covid-19 agar juga memperhatikan Al
Qaeda yang memasuki Suriah, melalui perbatasan Turki.441

440 https://bbc.com/arabic/amp/middleeast-52521626
441 https://alarab.co.uk/
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Penutup
Aksi-aksi teror, fatwa dan cara yang dilakukan oleh kaum islamis saat ini,
dikategorikan sebagai Neo-Khawarij, yang oleh Prof. Dr. Muhammad Salim Al
‘Awwa, landasan pemikirannya dikategorikan sebagai berikut442:
1. Tertutup dari masyarakat. Tidak hanya itu, salah satu petinggi kaum takfiri,
Mustafa Syukri berpendapat bahwa semua masjid di dunia ini dibangun dari
dasar kemunafikan kecuali empat masjid, yaitu Masjidil Haram di Makkah,
Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Al Quba di Madinah dan Masjid Al
Aqsha di Al Quds. Artinya, selain empat masjid tersebut dianggap sebagai
masjid dlirar yang tidak ada masalah untuk dihancurkan.
2. Nation-state adalah kufur. Maksudnya adalah kaum takfiri sejatinya
menganggap bahwa saat ini tidak ada negara dalam sistem nation-state,
sehingga bagi mereka, tidak ada batas wilayah suatu negara.
3. Harus melawan penguasa dan pemerintah yang sah. Cara yang ditempun
menggantikan penguasa atau sistem pemerintahan yang telah dicap kafir
dan otoriter dengan penguasa yang dianggap merepresentasikan syariat.
Selanjutnya adalah memerangi pihak manapun yang pemahamannya tidak
sesuai. Lainnya adalah, menegakkan pemerintahan atau Khilafah Islamiyah
sesuai dengan pemahaman versi neo-khawarij.
4. Mengutamakan melawan musuh terdekat, yaitu aparat keamanan dan
pemerintah Negara Islam setempat yang dianggap tidak sepemahaman
dengannya. Maka tidak heran, perumpamaan dr. Najih Ibrahim, bahwa
Anshar Bait Al Maqdis ingin membangun jembatan menuju Al Quds dari
jasad prajurit Tentara Mesir.
5. Amar Ma’ruf Nahi Munkar dengan kekerasan dalam bentuk pengerusakan
yang menimbulkan korban jiwa untuk memberikan rasa takut kepada
pemerintah dan masyarakat yang telah dianggap keluar dari ajaran Islam.
6. Gagasan Al Hakimiyah (merasa mendapatkan mandat dari Allah SWT
untuk memerintah manusia sesuai dengan pemahamannya) dan Al Jahiliyah
(menganggap masyarakat dan pemerintah setempat seperti Kafir Quraisy
yang memusuhi Nabi Muhammad SAW).
7. Menghukumi semua orang sebagai kafir, yaitu semua penduduk suatu
negara yang tidak menerima gagasan mereka.

442 Al ‘Awwa, Muhammad Salim. Al Madaris Al Fikriyah Al Islamiyah (Kelompok Pemikiran Islam). Beirut: Arab
Network for Research and Publishing. 2016. Hal. 79-90
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8. Menerapkan aturan sebagai pemerintahan Islam sesuai pemahaman mereka
untuk kelompok-kelompok mereka.
9. Menempatkan suatu fatwa tidak pada tempatnya.
Tentunya, setiap manusia memiliki jiwa kemanusiaan yang dapat
menggerakkannya kepada fitrah kemanusiaan yang telah Allah SWT ciptakan
dan tanamkan di dalan jiwa hamba-Nya. Memalui pendekatan kemanusiaan
tersebut, beberapa ulama dan cendikia di Mesir, di antaranya berhasil
menyadarkan para pimpinan Al Jama’ah Al Islamiyah dan sebagian tokoh
Salafi Jihadi. Prof. Dr. Muhammad Salim Al ‘Awwa merupakan salah satu dari
sekian cendekiawan yang terlibat dalam proses tersebut. Beberapa poin piagam
deklarasi penghentikan aksi kekerasan dan revisi pemikiran yang termaktub di
dalamnya cukup menarik.
Selain berkomitmen menghentikan aksi-aksi kekerasan dan tidak mengkafirkan
Umat Islam, para tokoh Al Jama’ah Al Islamiyah juga diwajibkan untuk belajar
ilmu-ilmu keagamaan secara formal di perguruan tinggi dan melanjutkan
pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Semisal contoh adalah dr. Najih
Ibrahim yang melanjutkan pendidikan kejuruan penyakit kulit, juga Dr. Kamal
Habib yang melanjutkan di bidang ilmu politik dan Dr. Thariq Az Zumar yang
melanjutkan di bidang hukum.443
Tentunya, ini merupakan pelajaran bahwa proses moderasi tidak cukup dalam
bentuk pertemuan-pertemuan singkat, akan tetapi program yang berkelanjutan,
berjangka panjang dan permanen. Melalui piagam tersebut, dapat kita
simpulkan bahwa permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh umat Islam,
dan umat manusia saat ini, adalah perlunya peningkatan di bidang pendidikan
dan ilmu pengetahuan, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil,
makmur dan tentram.

443. Ibid. hlm. 21

MAARIF Vol. 15, No. 1 — Juni 2020

229

Covid–19 Membuka Nalar Kaum Islamis

Daftar Pustaka
Al Alwani, Thaha Jabir. Al Hakimiyah wa Al Haimanah (Kekuasaan dan
Penguasaan). Amman: IIIT & Dar Al
Al Jufri, Ali Zainul Abidin bin Abdurrahman. Al Insaniyah qabla At Tadayun
(Kemanusiaan sebelum Beragama). Abu Dhabi: Dar Al Faqih. 2015.
Al Qaradlawi, Yusuf. Al Fatwa (Fatwa). Cairo: Maktabah Wahbah. 2008.
Al ‘Awwa, Muhammad Salim. Al Madaris Al Fikriyah Al Islamiyah (Kelompok
Pemikiran Islam). Beirut: Arab Network for Research and Publishing.
2016.
Ibrahim, Najih. Ilhamat Al Wasathiyah (Inspirasi Moderasi). Bantul: Belibis. 2019.
Ibrahim, Najih. Khathru Ahlam Al Baghdadi (Bahaya Mimpi Al Baghdadi).
Yogyakarta: Reviva Cendikia. 2016.
Imarah, Muhammad. Al Islam wa Al Amn Al Ijtima’i (Islam dan Keamanan Sosial).
Cairo: Dar Asy Syuruq. 2007.
Jum’ah, Ali. Al Mutasyaddidun (Kaum Radikal). Cairo: Dar Al Muqattham. 2013.
Said, Salim Haji. Ini Bukan Kudeta. Bandung: Mizan. 2019.

230

MAARIF Vol. 15, No. 1 — Juni 2020

Riset

Integrasi Sains dan Agama:
Meruntuhkan Arogansi
di Masa Pandemi Covid-19
Wa Ode Zainab Zilullah Toresano
Al-Mustafa International University Tehran, Iran
zainab.zilullah@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan pandemi COVID-19 atau wabah
corona yang sedang dihadapi oleh masyarakat dunia di berbagai negara.
Urgensi mengangkat tema mengenai “integrasi sains dan agama” ialah untuk
meminimalisir konflik antara keduanya dalam merespons fenomena tersebut.
Penulis bertujuan untuk meruntuhkan arogansi sains modern dan agama yang
direpresentasikan oleh saintis dan agamawan, dengan paradigma integralistik.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah “metode deskriptifanalitis” dengan pendekatan filosofis dan teologis. Penulis berkesimpulan
bahwa upaya integrasi sains [sains modern] dan agama dalam merespons segala
problem kemanusiaan, termasuk pandemi COVID-19, dapat menjadi solusi.
Jadi, sains dan agama bisa memainkan peran yang sama dalam menyelesaikan
wabah corona ini.
Kata kunci: Integrasi, Sains, Agama, COVID-19, Pandemi

Pendahuluan
Pandemi COVID-19, atau dikenal dengan wabah virus corona, muncul
pertama kali di Wuhan, Cina pada awal Desember 2019. Sejumlah ilmuwan
mengungkapkan bahwa virus corona SARS-CoV-2 merupakan cikal bakal
COVID-19. South China Morning Post mengungkapkan kasus pertama penyebaran
virus corona muncul pada 17 November 2019. Namun, dokter di China baru
menyadari telah menghadapi penyakit baru pada akhir Desember 2019.444
444. https://www.scmp.com/news/china/society/article/3074991/coronavirus-chinas-first-confirmed-covid-19case-traced-back diakses pada 28 April 2020.

231

Integrasi Sains dan Agama

Dalam kurun waktu yang singkat, virus ini pun menyebar ke berbagai belahan
dunia, berawal dari negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan
merambat masif ke benua Eropa. Hingga kini, data menunjukkan bahwa
Amerika Serikat menempati peringkat pertama kasus virus corona hingga
menembus 1.035.765 kasus. Disusul dengan negara-negara Eropa, seperti
Spanyol, Italia, Prancis, Inggris, dan Jerman. Terhitung semenjak virus corona
menyebar hingga 29 April 2020, terdapat 3.137.160 kasus COVID-19 di seluruh
dunia, dengan jumlah kematian 217.948 jiwa. Adapun total yang sembuh
955.677 orang,445 fakta ini menumbuhkan optimisme bagi masyarakat global.
Dengan berlandaskan pada penyebaran masif virus corona, World Health
Organization (WHO) menetapkan status pandemi global COVID-19. Berbagai
negara pun telah mengambil keputusan untuk menutup berbagai instansi
untuk mencegah penularan, seperti sekolah, tempat hiburan, konferensi, dan
perkantoran. Pandemi COVID-19 perlahan-lahan mengubah tatanan dunia.
Polusi global menurun, work from home merebak, pembelajaran via online,
prioritas terhadap higienitas, pembatasan perjalanan antar daerah dan negara,
transaksi online, bahkan penggunaan teknologi untuk pengawasan.
Aktivitas ibadah pun dihentikan di berbagai negara seperti Iran dan Malaysia;
disusul dengan negara lainnya, termasuk Indonesia. Bahkan, sebelumnya Arab
Saudi telah menghentikan ibadah umrah di Masjidil Haram. Halaman kepausan
di Vatikan pun ditutup sementara. Langkah-langkah berbagai negara tersebut
merupakan salah satu upaya menghindari kerumunan massa. Kontroversi pun
merebak di kalangan Muslim, terlebih lagi di Indonesia yang notabene umat
Islam terbesar di dunia. Sejumlah kalangan pun bersuara merespons fenomena
ini, terutama kaum agamawan dan para saintis.

Respons Agamawan dan Saintis
Ketika COVID-19 muncul di Cina, Ustad Abdul Somad (UAS) mengatakan
bahwa COVID-19 merupakan tentara Allah yang dikirimkan ke Cina karena
menindas Muslim Uighur. “Macam-macam tentara Allah datang. Ada pula
tentara yang terakhir ini bernama Corona. Orang yang berada di Uighur
tak terkena virus ini. Banyak orang terheran-heran. Apa sebab? Salah
satu sebabnya karena mereka berwudhu setiap hari, mereka membasuh

445. https://www.worldometers.info/coronavirus/ diakses pada 28 April 2020.
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tangan. Virus tidak akan terkena kepada orang Muslim,” ujar UAS dalam
video itu. 446
Pro dan kontra pun merebak, terutama di media sosial. Setelah pernyataan
itu bergulir, fakta pun menunjukkan bahwa COVID-19 dapat menjangkiti
siapa pun, tanpa memandang agama atau keyakinan yang dianut. Virus
corona pun berdampak pada umat Islam di berbagai penjuru dunia, termasuk
Indonesia. Fenomena ini sepatutnya menjadi pelajaran agar tidak mudah untuk
menghakimi orang lain, apalagi dengan menggunakan ayat al-Qur’an maupun
hadis.
Pada masa lalu, para ulama merupakan rujukan pelbagai persoalan; tak hanya
menyangkut soal agama. Para ulama pun menguasai berbagai cabang ilmu
pengetahuan, tetapi dewasa ini peran ulama menyempit menjadi ahli di bidang
agama saja. Meskipun demikian, kita juga tak bermaksud membungkam
ulama untuk berpendapat mengenai COVID-19. Ulama pun punya hak untuk
merespons pandemi ini. Namun, tentunya harus didasari dengan bangunan
epistemologi dan ontologi yang kokoh.
Di Indonesia, sejumlah pemuka agama [dalam konteks ini Islam] ada yang
berpandangan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan ini merupakan
takdir Allah, tanpa ada campur tangan manusia. Dalam menghadapi virus
corona pun, mereka berpandangan fatalistik seperti itu. Salah satunya,
pertengahan Maret 2020, Jama’ah Tabligh menggelar Ijtima’ Dunia Zona Asia
di Gowa, Sulawesi Selatan yang dihadiri 8.695 orang berasal dari 48 negara.
Padahal kegiatan yang menghimpun massa ini menimbulkan kekhawatiran
karena berpotensi memicu penyebaran virus corona. Berkaca pada acara serupa
yang diselenggarakan di Malaysia menyebabkan lebih dari 500 anggota Jama’ah
Tabligh terinfeksi. Dengan dalih “kita hanya takut kepada Allah, tidak takut
kepada selain-Nya, kegiataan yang tidak mendapatkan izin dari pemerintahan
setempat itu pun tetap digelar.447
Dalam merespons ijtima’ Jama’ah Tabligh tersebut, KH Anwar selaku Sekjen
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau agar mereka tidak melanjutkan
acara tersebut. Menurutnya, kaidah “dar’ul mafasid muqoddam ‘ala jalbil
mashalih” atau menghindari dan menjauhi kemafsadatan harus kita dahulukan

446. https://indopolitika.com/uas-muslim-uyghur-dilindungi-tentara-allah-swt-dari-virus-namanya-tentaracorona/ diakses pada 28 April 2020
447. https://republika.co.id/berita/q7e4lx327/tanpa-izin-jamaah-tabligh-tetap-gelar-ijtima-dunia-di-gowa
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dari menarik kemashlahatan.448 Pada akhirnya, MUI mengeluarkan Fatwa
No.14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah
COVID-19. Pasal pertama fatwa tersebut menyatakan: “Setiap orang wajib
melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini
dapat menyebabkannya terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian
dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams).”449
Di tengah situasi pandemik ini, sejumlah organisasi dan lembaga yang
semula memiliki rencana penyelenggaraan event-event telah membatalkan atau
menunda berbagai program. Sebagaimana dilakukan oleh Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (PBNU) telah memutuskan untuk menunda penyelenggaraan
Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2020
yang direncanakan sebelumnya pada 18-19 Maret. Selain itu, Pimpinan Pusat
(PP) Muhammadiyah memutuskan bahwa Muktamar Muhammadiyah dan
Aisyiyah ke-48 yang semula direncanakan pada 1-5 Juli ditunda menjadi 2427 Desember 2020.450 Langkah tersebut ditempuh untuk mengantisipasi
penyebaran virus corona. Hal ini sudah seyogianya dilakukan berbagai lembaga,
termasuk institusi keagamaan.
Faktanya, alam berjalan sesuai dengan hukum alam atau sunnatullah yang
dapat diuji melalui proses sebab-akibat. Meskipun kita meyakini bahwa do’a
merupakan salah satu ikhtiar. Namun, pola hidup higinies dan meminimalisir
interaksi dengan orang lain juga merupakan bentuk ‘ikhtiar’ sebagaimana
termaktub dalam Surat Ar-Ra’d ayat 11451, yang sepatutnya beriringan dengan
‘tawakkal’ merujuk pada Surat Ali Imran ayat 159452.
Namun, sampai hari ini pandangan dunia saintifik telah mengkonstitusi
tantangan terhadap pemahaman kita tentang alam, manusia, dan Tuhan.
Kredibilitas semua agama tengah dipertaruhkan di bawah pengaruh:
pemahaman-pemahaman baru tentang dunia alamiah. Tantangan sains
448. https://republika.co.id/berita/q7f26y366/sekjen-mui-imbau-jamaah-tabligh-batalkan-ijtima-di-gowa
diakses pada 28 April 2020.
449. https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/
diakses 28 April 2020.
450. https://santrinews.com/Nasional/9998/Waspada-Corona-Muktamar-Muhammadiyah-dan-MunasKonbes-NU-Ditunda diakses 28 April 2020.

ُ ْ ََّ َ ُ َ ّ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ ّ ُ َ أ
س ْم
ِ ِ ِإن هللا ال يغ ِي� ما ِبقو ٍم ح ت� يغ ِي�وا ما ِب�نف

451

Artinya: “Se sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”
452

ّ ُ ْ ُّ ُ َ َّ َّ َ َ ْ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
�َال َت َو ِ ِك ي ن
الل ِإن هللا ي ِ�ب
ِ ف ِإذا عزمت فتوك عل

Artinya: “Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertwakallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang brtawakal pada-Nya.”
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terutama ditujukan terhadap teologi, yang berkaitan dengan artikulasi dan
justifikasi pernyataan-pernyataan agama mengenai Tuhan dan hubungan
Tuhan dengan alam dan manusia.453
Terlepas dari pernyataan kaum agamawan yang kontraproduktif, sejumlah
scholars memandang bahwa sains pun arogan dengan kedigdayaannya. Corak
semangatnya serupa dengan kaum fundamentali-literal agama, sejumlah saintis
secara gigih mempertahankan hegemoni materialisme ilmiah atau positivisme
yang diusungnya. Materialisme ilmiah adalah sebuah pandangan dunia yang
telah menjadi mainstream dalam dunia sains.454
Richard Dawkins, penganut materialisme ilmiah menyatakan agama tidak
sejalan dengan sains. “Saya pikir bahwa iman merupakan salah satu musuh
terbesar dunia, sebanding dengan virus campak, tetapi sulit dibasmi. Iman,
yang diyakini tanpa bukti, merupakan prinsip utama agama.”455 Materialisme
ilmiah kerap disebut juga dengan ‘saintisme’, yakni paham yang berpandangan
bahwa sains memiliki otoritas atas semua interpretasi kehidupan lainnya.456
Dalam merespons COVID-19 pun, sejumlah saintis atau yang membawa
bendera ‘sains’ memandang bahwa wabah ini bisa diselesaikan hanya melalui
sains. Tercermin upaya keras melecehkan setiap upaya yang hendak menawarkan
pandangan dunia teistik dalam pemaknaan terhadab wabah corona. Mereka
dengan keangkuhan menggugat eksistensi Tuhan dalam wabah corona ini.
Dalam konteks ini, virus dianggap pencabut nyawa manusia, bukanlah Tuhan.
Sejak awal, modernisme dan negara-negara modern telah bergantung pada sains
dan rasionalitas manusia sebagai sarana menuju masa depan yang stabil dan
aman. Seorang sosiolog Prancis Bruno Latour menggambarkan hal ini dengan
pernyataan: “Hukum-hukum alam memungkinkan pencerahan pertama untuk
menghancurkan pretensi tanpa dasar dari konsepsi manusia kuno…. Semua
pemikiran di masa lalu itu dianggap bodoh dan hanya merupakan hipotesis…
Fajar yang bersinar telah datang.”457
Terkait dengan penanganan virus corona, sejumlah ilmuwan mengusulkan cara
untuk mempercepat proses pengujian vaksin, yakni dengan mengorbankan
453. A. Peacocke, Paths Form Science Towards God, Oneworld: Oxford, 2002, hal.15
454. https://www.sciencemeetsreligion.org/philosophy/scientific-materialism.php diakses pada 29 April 2020.
455. IanBarbour, Juru Bicara Tuhan: Antara Sains dan Agama (terjemahan dari When Science Meets Religion
oleh E.R. Muhammad), Bandung: Mizan, 2002., hal. 280
456. https://www.philosophybasics.com/branch_scientism.html diakses pada 29 April 2020
457. Maj. Gen (res.) Gershon Hacohen, Coronavirus, God, and Science, BESA Center Perspectives Paper No. 1,
504, Maret 25, 2020. Lihat: besacenter.org
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orang sebagai sukarelawan. Menurut Nir Eyal, seorang profesor bioetika di
Rutgers University, langkah tersebut bukan tanpa resiko, meskipun dapat
mempercepat proses pengujian calon vaksin.458 Permasalahannya hal ini
berhadapan pada “persoalan etis” dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
Senada dengan Prof. Nir, seorang profesor dari Universitas Bristol, Prof. Adam
Finn menyatakan bahwa penggunaan sukarelawan dalam percobaan vaksin
COVID-19 ini masih kontroversial. Prof. Adam menegaskan bahwa langkah ini
harus dipikirkan dengan hati-hati. Namun, ilmuwan masih punya waktu untuk
mempertimbangkan gagasan ini dengan cermat.459
Kemudian, seorang sejarawan Israel, Yuval Noah Harari dalam bukunya Sapiens:
A Brief History of Humankind, menulis sebuah sub-tema yaitu, “The End of Homo
Sapiens Afterword: The Animal that Became a God Notes”.460 Menurut Harari,
ketergantungan manusia dengan agama dianggap karena belum mampu
menaklukkan alam. Sekarang manusia dianggap sebagai ‘tuhan’ itu sendiri
karena memiliki kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Namun ada juga gugatan terhadap Tuhan dan agama dalam merenspons wabah
corona yang datang dari kaum agamawan di negeri ini. Luthfi Assyaukanie
dalam statusnya di Facebook pada 21 Maret 2020, mengutip pandangan Yuval
Noah Harari dalam magnum opusnya Sapiens. Luthfi mengutip pernyataan
sejarawan asal Israel bahwa agama merupakan sebuah cerita tentang hal-hal
yang tidak bisa ditanggulangi manusia. Ketika manusia merasa lemah, dia
menciptakan sebuah cerita tentang sesuatu Yang Maha Segalanya. Statusnya
tersebut berjudul “Tidak Ada Fiksi yang Lebih Dahsyat dari Agama”.
Adapun status Lutfi sebagai berikut [yang telah dihapus pada 20 Maret 2020,
diganti dengan status terbaru pada hari berikutnya]: “Corona virus adalah
bukti paling mutakhir bahwa tuhan tidak ada, kalau ada, dia tak peduli.
Manusia saja yang kegeeran bahwa ada sesuatu bernama ‘tuhan’.....Ada hal
hal yang bisa diatasi dengan tuhan, tapi banyak sekali hal dimana tuhan tak
mampu berbuat apa apa. Termasuk soal corona virus”. Tokoh Jaringan Islam
Liberal ini merupakan salah satu representatif kaum agamawan yang justru

458. https://www.theguardian.com/world/2020/apr/24/coronavirus-what-have-scientists-learned-aboutcovid-19-so-far diakses pada 30 April 2020
459. https://www.theguardian.com/world/2020/apr/24/coronavirus-what-have-scientists-learned-aboutcovid-19-so-far diakses pada 30 April 2020
460. Yuval Noah Harari. Sapiens: A Brief History of Humankind, Kanada: Signal Books, McClelland & Stewart,
2014, hal. 369
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mempertanyakan eksistensi Tuhan dan urgensi agama di tengah wabah corona
ini.
Di lain sisi muncul pesimisme terhadap sains karena dianggap tidak mampu
menyelesaikan pandemi COVID-19. Filsuf Prancis Paul Virilio menjelaskan
bagaimana pemikiran ilmiah rasional berusaha untuk mengontrol dan
mengendalikan dunia. Namun, dalam pandangannya, tantangan terhadap janji
besar kemajuan teknologi dan sains dapat mengarah pada “integral accident”,
bahkan menggagalkan “modern project”.461

Integrasi Sains dan Agama dalam Penanganan COVID-19
Dalam makalah ini, saya mengambil posisi untuk berupaya mengintegrasikan
sains dan agama. Pada konteks relasi sains-agama dalam merespons pandemi
COVID-19 ini, saya merujuk pada tipologi yang ditawarkan oleh Ian G.Barbour
dalam karyanya When Science Meets Religion. Zainal Abidin Bagir menyebutkan
bahwa Barbour berperan dalam diskursus relasi sains dan agama. Doktor dalam
bidang fisika dan teologi ini menegaskan bahwa hubungan sains dan agama
cukup kompleks dan membutuhkan kajian multidisipliner.462Adapun empat
tipologi yang digunakan Barbour dalam memetakan beragam pandangan
tentang berbagai isu dalam sains, yaitu konflik, independensi, dialog, dan
integrasi.
Tabel 1. Hubungan Perspektif dan Tipologi
Perspektif

Tipologi

Keterangan

Ontologi

Integrasi

Agama dan sains berpijak dan mengacu pada realitas

Epistemologi Dialog

Agama dan sains merupakan modus-modus
pemahaman realitas

Metodologi

Independensi Agama dan sains terapkan dua metode yang berbeda

Antropologi

Konflik

Agama dan sains merupakan dua modus eksistensi
kemanusiaan

Konflik sains dan agama dalam memandang wabah corona, bila merujuk pada
tipologi Barbour, yakni antara penganut materialisme ilmiah dalam sains dan
penganut literalisme dalam pemahaman agama. Huston Smith dalam karyanya
461. https://besacenter.org/perspectives-papers/coronavirus-god-and-science/ diakses pada 30 April 2020.
462. Zainal Abidin Bagir, Riwayat Barbour, Riwayat “Sains dan Agama”, pengantar untuk Ian Barbour,
Juru Bicara Tuhan: Antara Sains dan Agama (terjemahan dari When Science Meets Religion oleh E.R.
Muhammad), Bandung: Mizan, 2002, hal.22-24
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Why Religion Matters: The Fate of the Human Spirit in the Age of Disbelief463 sangat
prihatin terhadap hegemoni saintisme yang telah mengikis spiritualitas dan
kesadaran akan kebermaknaan hidup.
Di lain sisi, kaum agamawan pun turut andil dalam konflik sains dan agama.
Menurutnya, teologi yang dianut memposisikan Tuhan sebagai Raja yang
Berkehendak sesuka hati terhadap manusia, tanpa memperhatikan rasionalitas
dan hukum alam. Dengan kata lain, saintisme telah membunuh kemuliaan
manusia atas nama objektivisme sains, sedangkan literalisme agama telah
menafikkan kehendak manusia atas nama Tuhan.
Sementara itu, menurut Barbour, pandangan integrasi merupakan pilihan tepat
dan konstruktif bagi relasi sains dan agama, serta dapat menyelesaikan sejumlah
persoalan relasi antara keduanya. Dalam pendekatan integrasi ini, Barbour
menawarkan theology of nature, yaitu gagasan ketuhanan yang terbuka terhadap
teori-teori ilmiah sebagai landasan dalam membangun pandangan dunia yang
koheren melalui proses penafsiran.
Dalam tipologi integrasi, menekankan pada peran manusia sebagai subjek
yang membangun pandangan dunia dan pemahaman terhadap Tuhan, alam
semesta, dan diri sendiri (baca: manusia). Untuk mendukung pandangan
integrasi ini, Barbour merujuk pada filsafat proses Whitehead. Selain Barbour,
terdapat sejumlah pemikiryang concern terhadap relasi sains dan agama, seperti
Keith Ward dan Arthur Peacocke menyatakan bahwafilsafat proses dapat
mengintegrasikan sains dan agama.464
Whitehead mengembangkan sistemnya bahwa dunia itu dinamis, selalu
berubah, dan senantiasa ‘menjadi’, termasuk di dalamnya adalah Tuhan.
Filsafat proses menekankan bahwa realitas bukanlah sesuatu yang statis, tetapi
terus bergerak dan berubah dalam suatu proses evolusi berkelanjutan. Menurut
Whitehead, Tuhan harus dipandang dalam dua sisi karena Ia adalah dua kutub;
‘natur primordial-Nya’ yang berhubungan dengan objek-objek internal dan
‘natur imanensi-Nya’ yang berhubungan dengan dunia. Baginya, Tuhan adalah
penyebab segala sesuatu, dalam artian bahwa segala sesuatu mendapatkan
keberadaannya dari eksistensi-Nya dan bergantung pada-Nya secara eksistensial.

463 Huston Smith, Why Religion Matters: The Fate of the Human Spirit in the Age of Disbelief, New York,
HarperSanFransisco, 2001
464 Husain Heriyanto, Paradigma Holistik: Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan, Jakarta: Teraju, 2003, hal.
176-177.
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Namun, ia memberikan kebebasan kepada segala sesuatu agar menjadi sebab
bagi kejadian di alam semesta.465
Dalam diskursus relasi sains dan agama dibahas bahwa perbedaan fundamental
antara keduanya terletak pada ‘metodologi’. Metode ilmiah dalam sains (baca:
sains modern) memiliki perbedaan epistemologi yang mendasar dengan agama.
Namun, menurut Osman Bakar dalam magnum opusnya Tawhid and Science:
Islamic Perspective on Religion and Science, di dalam Sains Islamtidak ada persoalan
mendasar dalam metodologi karena mengakui adanya pluralitas metodologi
yang berdasarkan pada gagasan tauhid yang berasal dari pandangan Al-Qur’an
tentang realitas dan kedudukan dalam realitas itu.466 Dalam artian metodemetode yang beragam tidak dianggap saling berlawanan, tetapi justru saling
melengkapi untuk mewujudkan tujuan akhir, yaitu tauhid [kesatuan manusia,
alam, dan Tuhan].
Sejumlah sarjanaBarat pun meyakini bahwa dunia sepenuhnya menyatu melalui
sejarah panjang. Dalam bukunya Theories of Everything: The Quest for Ultimate
Explanation (Teori Segala Sesuatu: Pencarian Penjelasan Terakhir), John Barrow
menghubungkan daya-tarik teori semacam itu dengan kepercayaan penuh
gairah kepada kosmos rasional: bahwa ada logika yang dapat ditangkap di balik
eksistensi fisik yang dapat dimampatkan menjadi format yang ringkas dan
menarik.467 Jadi, eksistensi Tuhan, alam semesta, dan manusia sesungguhnya
tidak dapat dipisahkan; merupakan satu-kesatuan.
Lebih lanjut, Paul Davies menyatakan bahwa sains pada kenyataannya tidak
dapat menjelaskan seluruh fenomena yang terjadi pada dunia ini. Dalam
konteks ini, ada hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh sains. ”Saya selalu ingin
meyakini bahwa sains akan mampu menjelaskan semua, setidak-setidaknya
secara secara prinsipil, tetapi selanjutnya kalau pun kita mengesampingkan
peristiwa-peristiwa adikodrati, sama sekali tidak menjadi nyata bahwa sains
mampu menjelaskan seluruh alam semesta.468
Pada kasus virus corona, mayoritas peneliti menyatakan bahwa kelelawar
merupakan sumber dari COVID-19 yang penularannya melalui hewan kepada
manusia; meskipun penelitian mengenai asal muasal virus ini masih berlanjut.
465 https//iep.utm.edu/process/ diakses pada 30 April 2020.
466 Osman Bakar, Yuliani Liputo dan MS Nasrullah(penj.), Tauhid dan Sains: Perspektif Islam tentang Agama
dan Sains, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2008, hal. 88-89.
467. Paul Davies, Membaca Pikiran Tuhan: Dasar-dasar Ilmiah dalam Dunia yang Rasional, Yogyakarta, Pustaka
Pelajar, 2002. hal. 266.
468. Paul Davies, The Mind of God. Science and the Search for Ultimate Meaning, London: Simon & Schuester,
1992. hlm 14-15.
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Virus SARS-COV-2 yang menyebabkan COVID-19 berada dalam inang
kelelawar, kemudian bersirkulasi dan berevolusi selama beberapa tahun.469
Sehingga, cukup bermutasi dan dapat menginfeksi orang. Namun, terdapat
fakta bahwa virus COVID-19 dapat menginfeksi harimau di kebun binatang
New York menunjukkan virus dapat berpindah antar spesies.470
Menurut sudut pandang integrasi sains dan agama, maka kelelawar merupakan
sebab yang disebabkan oleh Tuhan sebagai sebab primer. Dalam hal ini,
Tuhan telah menyiapkan kemunculan makhluk hidup baru apabila sebabsebab pendukungnya sempurna. Bahkan disinyalir, penelitian sains memiliki
andil dalam terciptanya virus corona dalam penelitian laboratorium. Hal ini
tentunya membutuhkan analisa yang disertai berbagai bukti. Kemudian, sains
tanpa menafikkan eksistensi Tuhan, meneliti virus ini untuk menemukan
penyebabnya dan cara pengobatannya.
Dalam merespons wabah corona, kita diharapkan melakukan segala upaya,
seperti menjaga kesehatan, memperhatikan kebersihan, dan perkuat imunitas
tubuh. Namun, kita pun tak bisa menafikkan peran do’a, bahkan telah terbukti
secara saintifik. Alexis Carel, pemenang hadiah Nobel Fisiologi atau Kedokteran
tahun 1912 dan penulis terkenal Man the Unknown, mengatakan bahwa do’a
merupakan gejala keagamaan yang paling agung bagi manusia, karena pada
keadaan itu jiwa manusia terbang melayang kepada Tuhan.471 Selain itu, Alexis
mengungkapkan bahwa doa merupakan energi kuat yang bisa berimpilaksi
pada kesembuhan:
“Prayer is the most powerful form of energy that one can generate. It is a force as
real as terrestrial gravity. As a doctor, I have seen sick people that, after all other
therapy had failed, lifted out of disease and melancholy by the serene effort of
prayer. It is the only power in the world that seems to overcome the so-called
laws of nature. Too many people regard prayer as (…) a refuge for weaklings or a
childish petition for material things. To conceive it, however, in this manner is
to wrongly despise it. (...) ‘No one has ever prayed’, said Emerson (1803-1882),
‘without having learned something’. (...) The deepest source of energy and
perfection, and that is within our reach, has been miserably abandoned. (...) If
the power of prayer is put into action in the life of men and women; if the spirit
declares its aims clearly and boldly, there will be confidence that our yearnings
for a better world will not be in vain”.472
469. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/summary.html diakses pada 30 April 2020.
470. https://www.theguardian.com/world/2020/apr/06/bronx-zoo-tiger-tests-positive-for-coronavirus diakses
pada 30 April 2020.
471. https://www.azquotes.com/author/2531-Alexis_Carrel/tag/prayer diakses pada 30 April 2020.
472 https://www.religiaodedeus.org/en/religion-part-our-daily-routine/prayer-act-transforms diakses pada 30
April 2020.
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Dalam hal ini, ‘sains’ bisa berfungsi sebagai pintu gerbang untuk memahami
‘agama’, dan sebaliknya relung-relung ‘sains’ bisa diselami secara utuh melalui
pintu ‘agama’; dan bahwa optimalisasi keduanya kelak mengantarkan kepada
peneguhan “tauhid”. Keberhasilan integrasi sains dan agama yang dilakukan
para saintis modern tercermin dari karya Fritjof Capra, The Tao of Physics dan
karya Garv Zukav, The Dancing Wuli Masters.
Nidhal Guessoum, seorang ulama sekaligus saintis yang ahli dalam bidang
astro-fisika, dalam magnum opus-nya merujuk pada Seyyed Hossein Nasr, yakni
seorang profesor yang ahli dalam studi Islam dan filsafat. Nasr mengungkapkan
bahwa sains modern merupakan penyebab dari segala penyakit yang beredar di
masyarakat dan kerusakan lingkungan, tetapi mengakui bahwa sains modern
telah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Indeed, Nasr notes that modern science, being a secular enterprise, is an anomaly
with regard to human history. He remarks that the Western civilization is the first
one to construct a science, a knowledge and description of nature that negates
the sacred altogether. He makes a causal link between this fact and the problems
that have resulted from science and its applications (technology); indeed, Nasr
blames modern science in toto for all the ills that can be found in society, from
the onslaught on the environment to the ‘debasement’ of man.”473

Romo Greg Soetomo, doktor dalam bidang Studi Islam, berkeyakinan bahwa
kemajuan sains justru menerangi dimensi religiusitas. Namun, di lain sisi
kemajuan dari sains modern ternyata memberikan ’pekerjaan rumah’ bagi
problem-problem filosofis yang berkaitan dengan religiusitas.474 Lebih lanjut ia
mengungkapkan kebenaran sains tidaklah tunggal, mutlak, dan kekal karena
harus berdialektis.
Hal yang selalu mewarnai sains adalah kandungan dan muatan problematika
filosofis yang ada di dalamnya. Maka, kita dapatkan bahwa sains ternyata
merupakan sumber pikiran filosofis. Sains memang tidak bisa membuktikan
eksistensi Tuhan lewat metodologinya, namun sains dapat mengorientasikan
penegasan akan Allah. Perkembangan sains membantu kita menempatkan
Kitab Suci sebagai wahyu dalam proporsinya. Kesadaran juga semakin tumbuh
bahwa unsur Wahyu Ilahi – tentang Tuhan dan kehendak Tuhan mengenai
manusia – dalam Kitab Suci yang sangat komprehensif dan kompleks karena
tidak tuntas diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Kemajuan sains memberikan
arti positif dalam eksegese dengan mempertajam interpretasi Kitab Suci dalam
tingkat signifikan religius.475
473 Nidhal Guessoum, Islam’s Quantum Question: Reconciling Muslim Tradition and Modern Science,
I.B.Tauris, 2011, hal 112.
474 Greg Soetomo, Sains dan Problem Ketuhanan, Yogyakarta: Penerbit Kanisisus. 1995. hal. 129.
475 Greg Soetomo, Sains dan Problem Ketuhanan, hal.131-132.
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Bagi saya, pentingnya penanaman kesadaran pemuka agama, terutama di akar
rumput, agar memiliki pola pikir ilmiah yang diintegrasikan dengan nilainilai agama. Sehingga, bisa memberikan pencerahan terhadap umat dalam
memandang wabah virus corona.Misalnya, seperti yang dilakukan Prof. Quraish
Shihab dalam wawancara dengan Najwa Shihab pada channel Narasi TV.
Dalam merespons pandemi ini, ada prinsip dasar yang menyatakan bahwa
“menghindarkan keburukan itu lebih baik daripada mendatangkan manfaat.”
Lebih lanjut, Prof. Quraish menyatakan: “Dalam Ramadhan ini berbeda
dengan sebelumnya. Memang bagus kita bersilaturahim, i’tikaf, tarawih di
masjid dan lain sebagainya. Tapi apabila memiliki dampak negatif, maka kita
boleh meninggalkan yang dianggap manfaat. Allah menjadikan persada bumi
ini bisa menjadi masjid bagi umat manusia….”
Jadi, dengan pernyataan pemuka agama yang sejalan dengan pola pikir saintifik
bisa berperan konstruktif dalam membantu negara dan bangsa Indonesia
meminimalisir penyebaran COVID-19. Misalnya pernyataan bahwa“ibadah
agama tidak harus dijalankan secara berjamaah di Mesjid sebagai wujud physical
distancing. Pandemi COVID-19 adalah tantangan bagi masyarakat dunia.
Semoga dengan upaya integrasi sains dan agama, terutama di kalangan pemuka
agama dan saintis, bisa membangun paradigma harmonis bagi penyelesaian
wabah virus tersebut.

Penutup
Dalam merespons pandemi COVID-19 atau wabah virus corona, penulis
berupaya untuk mengintegrasikan sains dan agama. Meskipun wacana yang
ditawarkan pada tataran pemikiran, tetapi diharapkan bisa menjadi landasan
bagi kaum agamawan dan saintis, terutama di Indonesia, agar bisa memandang
wabah corona ini dengan paradigma integralistik. Arogansi antara keduanya
seyogyanya diminimalisir agar masyarakat dunia dari berbagai kalangan bersamasama menyelesaikan problematika ini dengan hati dan pikiran yang jernih.
Sebagaimana diungkapkan oleh Albert Einstein yang meragukan kebijaksanaan
seorang saintis yang tidak memiliki keimanan,“Science without religion is blind,
religion without science is lame.” Lebih lanjut Einstein menjelaskan bahwa semua
agama, seni, dan ilmu pengetahuan berasal dari pohon yang sama. Semua
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diarahkan untuk memuliakan kehidupan manusia, mengangkatnya dari ranah
eksistensi fisik belaka dan mengarahkan individu menuju kebebasan.476
Di masa mendatang pasca pandemi COVID-19, setidaknya kita bisa
memproyeksikan berbagai fenomena. Penguatan infrastruktur digital semakin
masif; segala informasi dapat dipantau melalui Internet of Things (IoT) dan
dihimpun melalui big data; transaksi, interaksi dan relasi dilakukan via online
untuk meminimalisir kontak; pengembangan dunia medis melalui Artificial
Intelligence (AI); beberapa pekerjaan manusia akan digantikan dengan robot;
hingga proyek vaksinisasi di berbagai negara. Meskipun di masa mendatang
dunia akan menghadapi berbagai tantangan yang tidak dapat terprediksi.
Namun, segala perubahan atau perkembangan kehidupan umat manusia
diharapkan membawa dunia menjadi lebih baik.
Apabila kita merujuk pada penafsiran al-Qur’an tentang masa depan umat
manusia, maka kita optimis bahwa pandemi COVID-19 ini akan segera
berakhir.Allamah Thabataba’i dalam Tafsir al-Mizan mengatakan bahwa pada
masa depan manusia dan dunia akan mencapai kesempurnaannya. Al-Qur’an
menegaskan mengenai tujuan alam semesta dan bagaimana puncak takdir
manusia.477 Sebagaimana termaktub dalam QS 30:41, “Telah nampak kerusakan
di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah
merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka
kembali (ke jalan yang benar).”

476. https://www.universalmedicine.com.au/blog/science-without-religion-lame-religion-without-scienceblind diakses pada 30 April 2020.
477 Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabathaba’i, Al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an IV, Beirut, Qom, Tehran:
Ismailiyan, Dar al-Quthb al-Islamiyyah, 1998, hal. 106.
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Internasional dari Charles Darwin University, Australia (2020). Ia
pernah menjadi pengajar HI di Universitas Indonesia, UIN Syarif
Hidayatullah, Universitas Paramadina, Universitas al Azhar Indonesia,
IISIP dan Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama). Ia pernah menjadi
team editor Jurnal “Global” HI Universitas Indonesia. Ia aktif menulis
di media (Kompas, Tempo, Media Indonesia, The Jakarta Post, Sindo,
dll), jurnal HI (Universitas Indonesia, Universitas Katolik Parahyangan,
Universitas Paramadina, dll) dan pembicara di forum nasional dan
Internasional. Ia menjadi salah satu editor buku Metodologi Ilmu Hubungan
Internasional (2014) dan di dalamnya menulis book chapter dengan judul
“Tradisi Metodologi Hubungan Internasional Islam: Alternatif Arkoun
terhadap Krisis Epistemologi Hubungan Internasional”. Karya terbarunya
bersama Asrudin Azwar, “Oksidentalisme: Pandangan Hassan Hanafi
terhadap Tradisi Ilmu Hubungan Internasional Barat” (2019). Ia tertarik
mendalami tema-tema tentang kebudayaan, agama (keagamaan), Islam
dan Hubungan Internasional; filsafat dan teori Hubungan Internasional.
Kini, Ia menjadi pengajar tetap di HI Universitas Pembangunan Veteran
Jakarta dan aktif di Jaringan Intelektual Berkemajuan (JIB).
Mush’ab Muqoddas Eka Purnomo, lahir di Surabaya 18 Juni 1989

menamatkan pendidikan di SD Muhammadiyah 9 Surabaya.
Lulus jenjang SMP/MTs di Madrasah Mu›allimin Muhammadiyah
Yogyakarta kemudian melanjutkan jenjang SMA/MA di Ma›had
Al Bu›uts Al Islamiyah Al Azhar Cairo Mesir dan menamatkan
S1 di jurusan sejarah Fakultas Bahasa Arab Universitas Al Azhar
Cairo Mesir. Antara tahun 2012 - 2018 bekerja sebagai staf di Fungsi
Politik KBRI Cairo dan saat ini mengabdi di Madrasah Mu›allimin
Muhammadiyah Yogyakarta sebagai tenaga pengajar untuk mata
pelajaran SKI, Ilmu Kalam dan Qiroatul Kutub.
Email : azhary60122@gmail.com
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Mohammad Zaki Arrobi, merupakan dosen muda di Departemen
Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan peneliti di
Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian, UGM. Ia menyelesaikan
studi masternya dengan predikat distinction dari Department of
Sociology, University of Essex, UK, pada tahun 2017 dengan beasiswa
dari British Chevening. Sebelumnya, pada 2013, skripsinya meraih
penghargaan Maarif Fellowship dari Maarif Institute, Jakarta dan
diterbitkan Gadjah Mada University Press. Ia intens terlibat dalam riset
tentang multikulturalisme, intoleransi, kekerasan, kewargaan, dan politik
identitas. Beberapa publikasi terbarunya antara lain ‘Islamisme ala Kaum
Muda Kampus: Dinamika Aktivisme Mahasiswa Islam di UGM dan UI
di era pascaSuharto’ (2020), “A Tale of Two Royal Cities: The Narratives
of Islamists’ Intolerance in Yogyakarta and Surakarta” bersama Najib
Azca dan Hakimul Ikhwan (2019), “Islamisme yang Terbelah: Kontestasi
dan Koeksistensi Gerakan Mahasiswa Islamisme di UGM dan UI di Era
pasca-Orde Baru (2019), “Vigilantism as Twilight Institution: Islamic
Vigilante Groups and the State in PostSuharto Yogyakarta” (2019), Dua
Menyemai Damai: Peran Muhammadiyah dan NU dalam Perdamaian dan
Demokrasi bersama Najib Azca, Hairus Salim, dkk. (2019) , “The Making
of Islamist-inspired Terrorism and Its Counter-Terrorism in Indonesia
(2018), “Trump Executive Order will Spark Radicalization” (2017), dan
lain-lain. Semasa mahasiswa, Zaki aktif bergelut dalam dunia aktivisme
kemahasiswaan, seperti menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Mahasiswa
FISIPOL UGM, Ketua Himpunan Mahasiswa Sosiologi, dan beberapa
komunitas dan gerakan mahasiswa di dalam maupun di luar kampus.
Kini ia bergiat dalam Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah.
Wa Ode Zainab Zilullah Toresano, merupakan mahasiswa S3 jurusan Pemikiran
Kontemporer Islam di al-Mustafa International University, Tehran, Iran.
Perempuan yang lahir di Jakarta pada 12 November 1988 ini sudah
berkeluarga, serta berdomisili di Jakarta Timur. Ia pernah mengikuti
berbagai Perhelatan Nasional dan Internasional, antara lain: Summer
Course on Islam n Science, Paris, Prancis; Short Course on Islam n
Science, Kuala Lumpur, ISTAC, Malaysia; Workshop on Islam n Science,
University of Malaya; dan Conference of Mahdaviat on Philosophy of
Moral, Tehran, Iran. Kini, ia mengisi konten YouTube Filsafat dan
Pemikiran Kontemporer pada Channel YouTube “Zona Nalar”.

		Email : zainab.zilullah@gmail.com
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Yordan Khaedir, Staf pengajar dan peneliti pada Departemen Histologi Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Jakarta, dengan kepakaran di
bidang Imunologi, Virologi, dan Penyakit Infeksi. Menempuh jenjang
pendidikan Sarjana (S1) dan Profesi Dokter di FKUI pada tahun 2006
dan menamatkan studi Doktoral (Ph.D) di Chiba University, Jepang pada
tahun 2013 dengan tema penelitian di bidang Imunologi dan Kanker
Imunoterapi. Selain itu juga, ia menyelesaikan program Postdoctoral
Research Fellowship di AIDS Research Center National Institute of
Infectious Disease (NIID), University of Tokyo, Jepang (2018) dengan
tema penelitian pengembangan Vaksin Human Immunodeficiency Virus
(HIV). Selain aktif membimbing mahasiswa kedokteran, melakukan
penelitian bersama mahasiswa Magister Ilmu Biomedik FKUI, saat ini
juga merupakan dokter klinisi yang masih bekerja aktif di beberapa pusat
layanan kesehatan masyarakat di wilayah DKI Jakarta dan manjadi salah
satu Relawan Covid-19 Pemprov DKI Jakarta.
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MAARIF INSTITUTE
FOR CULTURE AND HUMANITY

Statuta pendirian MAARIF Institute for Culture and Humanity (2002)
menyatakan komitmen dasar lembaga ini sebagai gerakan kebudayaan dalam
konteks keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan. Tiga area ini merupakan
hal pokok dan terpenting dalam perjalanan intelektualisme dan aktvisme
Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan
mantan Presiden World Conference on Religion for Peace (WCRP).
Keberadaan MAARIF Institute merupakan bagian tidak terpisahkan dari
jaringan gerakan Pembaruan Pemikiran Islam (PPI) yang ada di Indonesia
dewasa ini. Gerakan pembaruan merupakan sebuah keniscayaan sekaligus
tuntutan sejarah. Kompleksitas masalah kemanusiaan modern berikut isuisu kontemporer yang mengikutinya seperti demokrasi, hak asasi manusia,
pluralisme, gender, dialog antar-agama dan peradaban, serta sederet isu lainnya
menuntut pemahaman dan penjelasan baru dari ajaran Islam.
Disadari pula bahwa program serta aktivitas MAARIF Institute tidak dapat
dipisahkan dari kebutuhan sosiologis persyarikatan Muhammadiyah, meskipun
tidak ada hubungan organisatoris dengan organisasi ini dan tanpa mengurangi
komitmen untuk terus memperluas radius pergaulan lembaga. Muhammadiyah,
menurut banyak kalangan, sering dianggap sebagai representasi gerakan
modernis-moderat di Indonesia yang aktif mempromosikan pemikiranpemikiran Islam, berdakwah, dan melakukan aksi-aksi sosial. Oleh karena itu,
memperjuangkan arus pembaruan pemikiran Islam dalam konteks gerakan
Muhammadiyah merupakan concern utama MAARIF Institute sebagai bagian
dari upaya pencerahan sekaligus memperkuat elemen moderat (empowering
moderates) di Indonesia.
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VISI
Menjadi lembaga pembaruan pemikiran dan advokasi untuk mewujudkan
praksis Islam sehingga keadilan sosial dan kemanusiaan menjadi fondasi
keindonesiaan sesuai cita-cita sosial dan intelektualisme Ahmad Syafii Maarif.

MISI
1. Mendorong aktualisasi nilai-nilai demokrasi, HAM, dan kebinekaan
untuk memulihkan keadaban publik, saling menghargai, dan
kerjasama yang konstruktif bagi keindonesiaan dan kemanusiaan.

2. Memperkuat dan memperluas partisipasi masyarakat sipil dan
generasi muda untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang
berkeadilan atas dasar kebinekaan

Tujuan
1. Memperkuat peran-peran kewargaan masyarakat sipil dalam
melembagakan nilai-nilai kebinekaan untuk mewujudkan tatakelola publik yang non-diskriminatif.

2. Memfasilitasi partisipasi aktif generasi muda dalam membumikan
nilai-nilai kebinekaan.
3. Mengoptimalkan peran-peran kewargaan masyarakat sipil dan
generasi muda dalam mempromosikan nilai-nilai kebinekaan
melalui beragam media.

Nilai Dasar
1. Egaliter
2. Non-diskriminasi
3. Toleran
4. Inklusif
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Pengorganisasian
Yayasan Ahmad Syafii Maarif (YASM)
Pendiri/Pembina YASM:
Ahmad Ahmad Syafii Maarif
Pengawas YASM:

Pengurus YASM:
1. Jeffrie Geovannie (Ketua)
2. Benjamin Jiaravanon (Wakil Ketua)
3. Rizal Sukma (Sekretaris)

Haedar Nashir

4. Suyoto (Bendahara)

Dewan Pembina:
1. Abdul Munir Mulkhan
2. Clara Juwono
3. Garin Nugroho
4. Luthfi Assyaukanie
5. M. Amin Abdullah
6. Muhadjir Effendy
7. Raja Juli Antoni
8. Fajar Riza Ul Haq

Eksekutif MAARIF Institute:
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Direktur Eksekutif

: Abd. Rohim Ghazali

Divisi Kesekretariatan:
Kepala Sekretariat
Staf Kesekretariatan bidang Kerumahtanggaan
Staf Kesekretariatan bidang Desain Grafis
Office Boy
Keamanan
Supir

:
:
:
:
:
:

Divisi Keuangan:
Direktur Keuangan
Staf Keuangan

: Henny Ridhowati
: Titik Lestari
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Divisi Riset dan Pemikiran Islam:
Direktur Program
: Mohammad Shofan
Staf Program
: Pipit Aidul Fitriyana
			 David Krisna Alka
Divisi Advokasi dan Pendidikan:
Direktur Program
Staf Program

: Khelmy K. Pribadi
: Deni Murdiani

MAARIF Institute’s Associate Researcher
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ahmad Fuad Fanani, MA.
Prof. Ahmad Najib Burhani, Ph.D. (LIPI)
Ahmad Norma Permata, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta)
Ai Fatimah Nur Fuad, Lc., Ph.D.
(Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA)
Alpha Amirrachman, M. Phil. Ed. Ph.D. (Amsterdam University, Belanda)
Andar Nubowo, D.E.A.
Benni Setiawan, M.S.I.
Dewi Candraningrum, Ph.D. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Emran Quresy, Ph.D. (Harvard University)
Prof. Hilman Latief, Ph.D. (ISIM-Leiden University)
Irfan Amalee, MA.
Dr. Muhammad Hilaly Basya, MA. (Universitas Muhammadiyah Jakarta)
Nader Hashemi Ph.D. (Nort Western University)
Pradana Boy ZTF, Ph.D.
Putut Widjanarko, Ph.D. (Mizan Production)
Rebea Volkmann, Ph.D.
Rudi Sukandar, Ph.D.
Siti Sarah Muwahidah, MA., Ph.D.
Sukidi Mulyadi, MA., Ph.D. (Harvard University)
Tuti Alawiyah Burhani, Ph.D.
Wahyudi Akmaliah Muhammad, MA. (LIPI)
Yayah Khisbiyah, Ph.D. Cd. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Prof. Dr. Zakiyuddin Baidhawy (STAIN Salatiga)
Dr. Zuly Qodir
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MAARIF: ARUS PEMIKIRAN ISLAM DAN SOSIAL adalah jurnal refleksikritis Pemikiran Islam dan Sosial. Jurnal ini diterbitkan oleh MAARIF Institute
for Culture and Humanity, dengan frekuensi terbit 2 kali setahun (Juni, Desember).
Jurnal MAARIF merupakan ruang bagi diskursus pemikiran kritis para
cendekiawan, agamawan, peneliti, dan aktivis mengenai isu-isu keislaman,
keindonesiaan, dan kemanusiaan. Di antara beberapa cendekiawan yang pernah
berkontribusi dalam penerbitan jurnal ini adalah Abdul Munir Mulkhan,
Ahmad Jainuri, Ahmad Syafii Maarif, Andreas A. Yewangoe, Anhar Gonggong,
Ariel Heryanto, Asvi Warman Adam, Donny Gahral Adian, F. Budi Hardiman,
Franz Magnis-Suseno, M. Amin Abdullah, M.C. Ricklefs, Mohamad Sobary,
Ratna Megawangi, Reed Taylor, Saparinah Sadli, Syafiq A. Mughni, Vedi R.
Hadiz, Yudi Latif, dan beberapa tokoh lainnya.
Hingga saat ini keberadaan Jurnal MAARIF telah menginjak volume ke-35.
Hal ini menandaskan eksistensi jurnal MAARIF yang telah berusia tujuh
belas tahun. Dalam rentang waktu yang demikian tersebut, jurnal MAARIF
telah mengalami serangkaian perubahan ke arah penyempurnaan dirinya. Dan
sampai saat ini proses tersebut masih terus digalakkan.
Jurnal MAARIF diarahkan untuk menjadi corong bagi pelembagaan pemikiranpemikiran kritis Buya Ahmad Syafii Maarif dalam konteks keislaman,
keindonesiaan, dan kemanusiaan. Beberapa isu yang menjadi konsen jurnal
ini adalah tentang kompatibilitas Islam dan demokrasi, hak asasi manusia,
dan pluralisme. Isu-isu lain yang juga menjadi perhatian jurnal ini adalah soal
kemiskinan, kekerasan atas nama agama, terorisme dan berbagai persoalan
kebangsaan dan kemanusiaan yang mengemuka dalam kehidupan Indonesia
kontemporer.
Jurnal MAARIF berupaya untuk mendorong terciptanya pembaruan pemikiran
yang berkorelasi positif bagi terwujudnya praksis sosial-Islam yang berkeadilan.
Dalam kaitan dengan hal tersebut, jurnal MAARIF diharapkan mampu
menjadi ruang bagi aktualitas diskursus gerakan pembaruan pemikiran Islam
di Indonesia yang mengarah pada perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan
masyarakat Indonesia.
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Dalam kerangka pemikiran di atas, jurnal MAARIF diharapkan mampu
berkontribusi bagi penyegaran pemikiran keagamaan dan kemanusiaan dalam
konteks keindonesiaan yang majemuk.

PROFIL MEDIA
Nama Media, Penerbit, dan Motto
Nama Media

: Jurnal MAARIF

Penerbit

: MAARIF Institute for Culture and Humanity

Motto

: Arus Pemikiran Islam dan Sosial

Bentuk

: Jurnal Refleksi-Kritis

Terbit Perdana : Juni 2003
P-ISSN

: 1907-8161 (SK:0004.819/JI.3.02/SK.ISSN/2006
- 1 September 2006)

E-ISSN

: 2715-5781 (SK: 0005.27155781/JI.3.1/SK.ISSN/2019.12
- 27 Desember 2019)

Format dan Jumlah Halaman
Sampul

: Soft Cover

Format

: Jurnal

Kertas

: Book Paper, 70 gram

Isi

: 150-250 halaman

Waktu Terbit dan Jumlah Eksemplar
Waktu terbit		

: 2 kali setahun (Juni dan Desember)

Jumlah eksemplar

: 2.000 eks.

Tujuan dan Target Media
1. Menumbuhkan diskursus pemikiran keislaman, keindonesiaan dan
kemanusiaan yang merupakan konsen intelektualitas dan aktivitas
Ahmad Syafii Maarif di kalangan masyarakat.
2. Menjadi corong dan ruang bagi dialektika pemikiran-pemikiran kritis
tentang Islam, demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme.
3. Menyuarakan isu-isu perubahan kebijakan publik dalam rangka
mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.
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KARAKTER MEDIA
Reflektif-Kritis
Jurnal ini mencoba melakukan refleksi kritis terkait isu-isu keislaman dan
sosial-kemanusiaan yang berkembang di Indonesia.
Analitis
Jurnal ini mencoba melakukan kajian secara mendalam terhadap berbagai
permasalahan yang berkembang, terutama terakait isu-isu Islam dan demokrasi,
hak asasi manusia, pluralisme, dan berbagai masalah kebangsaan yang
berkembang dewasa ini.
Informatif
Jurnal ini berupaya memberikan keterangan, penjelasan, dan deskripsi dalam
bentuk informasi mengenai tema-tema tertentu dalam lingkup kajian keislaman,
keindonesiaan, dan kemanusiaan.
Transformatif
Jurnal ini berupaya melakukan transformasi ilmu menuju sebuah perubahan
sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

RUBRIKASI
Artikel Utama
Menyajikan lima sampai sepuluh tulisan utama refleksi kritis beberapa
cendekiawan, agamawan, akademisi, dan peneliti yang membahas tema utama
hasil riset redaksi. Artikel Utama akan menjadi mainstream kajian dalam Jurnal
MAARIF ini.
Resensi
Rubrik ini membahas buku-buku terbaru mengenai tema-tema yang sesuai
dengan isi dari Refleksi Utama pada Jurnal MAARIF ini.

PEMASARAN
Target Pembaca
•

Kalangan Muhammadiyah (anggota dan pengurus)

•

Cendekiawan dan intelektual di Indonesia

•

Tokoh Lintas Agama
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•

Akademisi (guru, pelajar, dosen, dan mahasiswa)

•

Aktivis-aktivis yang tergabung dalam jaringan organisasi civil society
MAARIF Institute

Klasifikasi Pembaca
Segmen inti

: Muhammadiyah dan Jaringan organisasi civil society
MAARIF Institute seluruh Indonesia.
Segmen pelapis : Akademisi, Pelajar, Guru, Tokoh Intelektual, Mahasiswa,
dan Forum kajian di internal & eksternal kampus.
Karakteristik Pembaca
• Kalangan Muhammadiyah yang memiliki antusiasme terhadap tumbuh
dan berkembangnya pembaruan pemikiran Islam di Indonesia.
• Jaringan organisasi civil society yang concern terhadap perubahan sosial di
Indonesia ke arah yang lebih baik dan adil.
• Kalangan akademisi yang respek terhadap perkembangan isu-isu
kontemporer soal keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.
• Kalangan lintas-agama yang concern atas isu-isu keragaman, pluralitas,
multikultural.

Profil Jurnal / Edisi Jurnal MAARIF
Edisi
Edisi 1
Edisi 2
Edisi 3
Edisi 4

Volume
Vol.1 No.1 Juni 2003
Vol.1 No.1 September 2006
Vol.1 No. 2 November 2006
Vol.2 No.1 Januari 2007

Edisi 5 Vol.2 No.2 Februari 2007
Edisi 6 Vol.2 No.3 Maret 2007
Edisi 7 Vol.2 No.4 Juni 2007
Edisi 8 Vol.2 No.5 Juli 2007
Edisi 9 Vol.2 No.6 Desember 2007
Edisi 10 Vol.3 No.1 Februari 2008
Edisi 11 Vol.3 No.2 Mei 2008

Tema
Muhammadiyah dan Kebangsaan
Ahmad Syafii Maarif: Bangsa dan Kemanusiaan
Gerakan Islam Syariah
Islam Menyoal Kemiskinan: Pro Orang Miskin, Anti
Kemiskinan
Keadilan Sosial: Memperjuangkan Ruh Kemanusiaan
Menyongsong Muhammadiyah Abad ke-2: Visi dan
Transformasi Gerakan
Transmisi dan Variasi Ekspresi Keislaman
Pendidikan Agama Berwawasan Global: Reformasi
dan Integrasi
Agama (di) Media: Representasi, Identitas, dan Ruang
Publik
Menyoal Moral-Politik Agama di Ruang Publik
Pintu-Pintu Kebangkitan Nasional(isme)
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Edisi
Volume
Edisi 12 Vol.3 No.3 Desember 2008
Edisi 13 Vol.4 No.1 Juli 2009
Edisi 14 Vol.4 No.2 Desember 2009

Tema
2008, Qou Vadis Keindonesiaan?
Membaca Teks Ahmad Syafii Maarif
100 Tahun Muhammadiyah: Civil Society dan
Tantangan Gerakan Islam Transnasional
Edisi 15 Vol.5 No.1 Juni 2010
Kepemimpinan dan Masa Depan Pembaruan Islam
Edisi 16 Vol.5 No.2 Desember 2010 Kekerasan dan Rapuhnya Politik Multikultural Negara
Edisi 17 Vol.6 No.1 April 2011
Demokrasi yang Dibajak: Perselingkuhan Negara,
Fundamentalisme Pasar, dan Agama
Edisi 18 Vol.6 No.2 November 2011 Raksasa Abad 21 dari Asia: Perspektif Ekonomi,
Politik, dan Budaya
Edisi 19 Vol.7 No.1 Juli 2012
Negara, Agama, dan Problem Perlindungan Hak-hak
Minoritas
Edisi 20 Vol.7 No.2 Desember 2012 Identitas Kewargaan dan Pengakuan Negara
Edisi 21 Vol.8 No.1 Juli 2013
Menghalau Radikalisme Kaum Muda: Gagasan dan
Aksi
Edisi 22 Vol.8 No.2 Desember 2013 Ekspresi Politik Umat Islam
Edisi 23 Vol.9 No.1 Juli 2014
Menyoal Haluan Politik Indonesia Pasca-Reformasi
Edisi 24 Vol.9 No.2 Desember 2014 Politik Kebinekaan di Indonesia: Tantangan dan
Harapan
Edisi 25 Vol.10 No.1 Agustus 2015
Menuju Penafsiran Baru Negara dan Masyarakat
Islami
Edisi 26 Vol.10 No.2 Desember 2015 Syiah, Sektarianisme, dan Geopolitik
Edisi 27 Vol.11 No.1 Oktober 2016
Tafsir Kontemporer : Negara Pancasila Sebagai Dar Al‘Ahdi wa Al-Syahadah
Edisi 28 Vol.11 No.2 Desember 2016 Setelah “Bela Islam”: Gerakan Sosial Islam,
Demokratisasi, dan Keadilan Sosial
Edisi 29 Vol.12 No.1 Juni 2017
Skenario Populisme Islam di Indonesia Pasca Aksi Bela
Islam
Edisi 30 Vol.12 No.2 Desember 2017 Muhammadiyah dan Fenomena RadikalismeTerorisme di Indonesia
Edisi 31 Vol.13 No.1 Juni 2018
Islam dan Media: Kontestasi Ideologi di Era Revolusi
Digital
Edisi 32 Vol.13 No.2 Desember 2018 Menguatnya Politik Identitas : Politisasi Agama di
Ruang Publik
Edisi 33 Vol.14 No.1 Juni 2019
Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi di
Indonesia Pasca-Pilpres
Edisi 34 Vol.14 No.2 Desember 2019 Memperkuat Kembali Moderatisme Muhammadiyah:
Konsepsi, Interpretasi, Strategi dan Aksi
Edisi 35 Vol.15 No.1 Juni 2020
Agama, Sains, dan Covid-19: Mendialogkan Nalar
Agama dan Sains Modern
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Petunjuk dan Format
Penulisan Artikel

1. Jurnal MAARIF hanya memuat artikel atau esai hasil refleksi, riset, atau kajian kritis yang
belum pernah dipublikasikan mengenai tema-tema yang ditetapkan oleh redaksi berdasarkan
Term of Reference yang dibuat.
2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia dengan batas minimal panjang tulisan 4.000 kata (10
halaman) dengan batas maksimal 6000 kata (15 halaman), 1 spasi, A4; dilengkapi dengan
abstrak maksimal 100 kata, dan kata-kata kunci maksimal 7 kata. Menggunakan font Goudy
Old Style dengan ukuran: judul dan subjudul 12; dan body 11.
3. Artikel memuat: Judul, Nama Penulis (institusi penulis (affiliation) dan alamat e-mail pribadi),
Abstrak (dalam bahasa Indonesia dan Inggris), Kata-kata Kunci (dalam bahasa Indonesia dan
Inggris), Pendahuluan (tanpa anak judul), Subjudul-subjudul (sesuai kebutuhan), Penutup,
Daftar Pustaka (bahan rujukan), dan Biodata singkat penulis
4. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap dalam Catatan Kaki dengan urutan:
Nama Lengkap Pengarang, Judul Lengkap Sumber, Tempat Terbit, Penerbit, Tahun Terbit,
dan nomor halaman. Rujukan dari internet harap mencantumkan halaman http secara
lengkap serta tanggal pengaksesannya.
Contoh : buku1, jurnal2, prosiding seminar3, chapter4, dan internet5
1
Barrie Axford, The Global System, Politics and Culture, New York: St. Martin &
rsquos Press, 1995, 13-15.
2		
Benjamin Arditi, “From Globalism to Globalization: The Politics of Resistance”,
New Political Science, Volume 26, Number 1 (March 2004), 1-18.
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