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MAJELIS SINERGI KALAM DAN 

GELOMBANG DEGRADASI NILAI-NILAI IMTAQ-IPTEK1 

 

A. PENGANTAR 

Pertama, atas nama Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia yang baru saja 

dipilih pada Muktamar ICMI ke-6 di Mataram, Lombok, buplan Desember yang lalu, saya bersama 

segenap pengurus ICMI Periode 2015-2020, mengucapkan selamat atas amanah yang diberikan kepada 

sdr Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah untuk menjadi Ketua Umum Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) ICMI untuk 

periode yang sama dengan kepengurusan ICMI. Karena itu, secara khusus, saya juga menempatkan sdr 

Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah sebagai salah seorang Ketua Koordinasi yang membidangi generasi muda 

dan kaderisasi dalam kepengurusan pusat ICMI. Kepada segenap Pengurus MASIKA yang diberi 

kepercayaan untuk bersama-sama dengan Ketua Umum saya ucapkan selamat berkhidmat, beramal 

dengan pemikiran, waktu, tenaga, materi, dan doa untuk suksesnya tugas-tugas kepengurusan yang 

akan datang, tidak lain untuk Indonesia sebagai wujud rangka pengabdian kita semua kepada Allah swt. 

Acara pelantikan hari ini mengalami perpindahan tempat, yang sebenarnya tidak begitu ideal 

dari segi marwah organisasi, karena dapat saja menimbulkan salah tafsirkan orang yang tidak suka. 

Namun, demikian dengan penjelasan yang tepat, tentu perpindahan tempat acara ini dapat dengan 

mudah dijelaskan dan mudah pula dipahami dengan segala pengertian. Ini tentu berkaitan juga dengan 

kemampuan Pengurus ICMI sendiri pada periode ke depan ini untuk memberikan dukungan fasilitasi 

yang memadai dan mampun membangkitkan kredibilitas bagi perkembangan segala aktifitas MASIKA 

dan ICMI di masa mendatang. Untuk itu, saya mengajak saudara-saduara pengurus MASIKA semuanya, 

untuk bersama-sama bersinergi, utamanya dengan segenap Pengurus ICMI, dan semua kekuatan bangsa 

untuk bekerja dengan sebaik-baiknya selama lima tahun ke depan. 

 

B. MAJELIS 

Dalam Anggaran Dasarnya, organisasi badan otonom MASIKA ini disebut MAJELIS. Baik bentuk 

dan penamaan majelis ini maupun cara kerjanya dalam tata-tata hubungan kelembagaan dengan ICMI, 

memberikan kepada saya inspirasi untuk melakukan pembenahan kelembagaan, terutama terkait 

dengan hubungan ICMI dengan badan-badan otonom (Batom) ICMI. Pertama, dapat dikatakan bahwa 

pola hubungan antara Pengurus ICMI dengan MASIKA inilah yang tepat dan ideal. Sekarang, banyak 

badan otonom ICMI yang tidak lagi memiliki hubungan hukum yang formal dengan organisasi dan 

kelembagaan ICMI. Yang tinggal hanya sejarah kelahirannya karena dibidani oleh ICMI. Bahkan ada juga 

badan otonom yang memang tinggal sejarah, karena sekarang tidak lagi terdengar kegiatannya. Akan 

tetapi, MASIKA sampai sekarang tetap berkembang dan bahkan sebentar akan bangkit bergerak di 

bawah kepemimpinan Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah. Meskipun kedudukannya dan cara kerjanya bersifat 

independen, tetapi hubungannya dengan ICMI tetap melekat. 
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Kedua, setelah Muktamar ke-6 di kota Mataram, Lombok (NTB), muncul antusiasme yang luar 

biasa dari banyak kalangan cendekiawan Muslim dari seluruh Indonesia yang berharap kiranya 

organisasi ini dapat bangkit kembali dari keterpurukan, yang sebagian dikaitkan dengan sistem 

kepemimpinan presidium yang dianggap menghambat. Karena itu semua muktamirin pun tidak ada 

yang menolak ide kembali ke sistem “Ketua Umum”. Setelah Muktamar, ternyata pula banyak sekali 

kalangan yang berminat menjadi pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia, termasuk dari 

kalangan yang selama ini kurang aktif atau bahkan yang belum pernah aktif di ICMI. Di samping itu, dari 

kalangan pengurus-pengurus yang dulunya pernah aktif, juga muncul kembali semangat mereka untuk 

kembali aktif di ICMI. Semua ini tentu harus kira response dengan sebaik-baiknya, meskipun harus tetap 

selektif, realistis dan tidak berlebihan. Karena itu, struktur kepengurusan terpaksa diperluas mencakup 

banyak aspek pemikiran ilmiah, perkembangan kebijakan pembangunan, dan agenda-agenda aksi di 

pelbagai bidang pembangunan nasional, daerah, dan bahkan desa agar kehadiran ICMI tidak hanya ada 

pada tataran pemikiran yang abstrak, tetapi juga membawa implikasi perbaikan kebijakan, dan bahkan 

juga – secara terbatas – berwujud agenda-agenda di lapangan secara konkrit. 

Namun, diterimanya ide-ide baru dengan menampung personil-personil baru itu, tetap belum 

mencukupi untuk keperluan memberi respons terhadap antusiame keluarga besar ICMI untuk menjadi 

Pengurus. Karena itu, kita manfaatkan pula MAJELIS Sinergi Kalam ini sebagai model, sehingga di luar 

kepengurusan yang ada dalam struktur yang sudah membesar daripada sebelumnya, kita bentuk pula 

lima majelis khusus yang bersifat otonom, tetapi harus bekerja dalam koordinasi ICMI seperti halnya 

MASIKA. Kelima majelis khusus itu adalah: (i) Majelis Dialog antar Keyakinan, (ii) Majelis Penguatan 

Perguruan Tinggi, (iii) Majelis Percepatan Pembangunan Daerah, (iv) Majelis Penataan Manajemen 

Organisasi Umat, dan (v) Majelis Penguatan Masyarakat Madani. Bahkan sekarang muncul lagi ide untuk 

membentuk majelis khusus untuk menggerakan mobilisasi dan pendayagunaan wakaf. Semua antusias, 

dan kita terbantu karena inspirasi yang didapat dari model kelembagaan MASIKA-ICMI. 

 

C. SINERGI  

Di beberapa Kamus Bahasa Inggeris, misalnya Oxford Dictionary, dikatakan: “The interaction or 

cooperation of two or more organizations, substances, or other agents to produce a combined effect 

greater than the sum of their separate effects”. Dalam Dictionary.com dikatakan: “The interaction of 

elements that when combined produce a total effect that is greater than the sum of the individual 

elements, contributions, etc.” Singkatnya, “Synergy is the creation of a whole that is greater than the 

sum of its parts.“ Ketika pertama kali ICMI berdiri, yang paling sering menggunakan istilah ini adalah pak 

Habibie yang dengan menggunakan logika ilmu-ilmu eksakta yang dikuasainya menjelaskan banyak 

aspek mengenai masyarakat, terutama umat Islam, kecendekiawanan, dan ke-Indonesiaan yang harus 

beliau kembangkan dengan menerima harapan untuk memimpin organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim 

Se-Indonesia. Sering dikemukakan oleh pak Habibie, sangatlah penting bagi kaum cendekiawan Muslim 

untuk bersinergi melalui ICMI agar berkembang menjadi perekat umat, untuk menghasilkan sinergi 

berbangsa dan bernegara. Karena itu, ICMI dirumuskan oleh Pak Habibie sebagai organisasi perekat 

semua golongan. Kita harus mengembangkan diri menjadi perekat, dari titik singgung menjadi garis 

singgung, dan kemudian menjadi titik singgung, untuk Indonesia yang satu. 

 Dengan bersinergi itu, kekuatan kita akan membuahkan hasil yang berlipat-lipat ganda, jauh 

melebihi jumlah totalitas satuan individu para cendekiawan yang menghimpun diri dalam ICMI. Setelah 
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itu, ICMI pun tidak boleh bersikap eksklusif. ICMI juga harus bersinergi dengan segenap kekuatan bangsa 

untuk Indonesia yang terus berkembang maju, sejahtera, bebas, adil, dan bersatu di bawah ridho Allah 

swt. Karena itu, istilah sinergi yang dilekatkan dalam nama badan otonom ICMI, Majelis Sinergi Kalam 

memiliki makna yang sangat dalam untuk kaum cendekiawan muda Indonesia pada umumnya untuk 

bersinergi satu dengan yang lain untuk Indonesia. Kalangan muda ICMI kita harapkan tumbuh bersinergi 

dimulai dari dunia perguruan tinggi. Karena itu, Masika tidak dapat tidak harus akrab dengan kegiatan 

mahasiswa dan dosen-dosen muda di kampus. Tentu Masika juga harus akrab dengan problem 

kemasyarakatan dalam arti luas di luar kampus. Masika juga perlu dan harus bersinergi, bukan saja 

dengan kalangan cendekiawan muda Muslim, tetapi juga dengan cendekiawan muda non-Muslim. 

Masika dan ICMI harus bersikap inklusif, bersinergi dengan semua komponen kekuatan bangsa untuk 

membangun peradaban Indonesia yang lebih maju, bebas, adil, dan sejahtera di masa depan. 

 

D. TENTANG “KALAM” ATAU “QOLAM” 

Kata “kalam” yang dipakai untuk nama MASIKA diambil dari istilah yang biasa dipakai sehari-hari 

untuk menyebut pengertian “kata” atau “kata-kata” (words), yang dalam al-Quran dikaitkan dengan 

“kalam Allah”, atau perkataan Tuhan”. Akan tetapi, dalam beberapa penjelasan makna kata “Kalam” 

dalam nama MASIKA sering dikaitkan dengan pengertian pena, atau tulisan yang dianggap sebagai salah 

satu ciri penting kaum cendekiawan. Padahal, dalam bahasa Arab, antara ‘kalam’ dan ‘qolam’ jelas 

berbeda maknanya. Kalam adalah kata atau perkataan, sedangkan qolam adalan pena, yang terkait 

dengan tulisan. Sebaiknya, Pengurus MASIKA membuat naskah standar mengenai perkataan “Majelis”, 

“Sinergi”, dan “Kalam” ini untuk dijadikan pegangan baku yang dapat memandu seluruh anggota 

MASIKA dalam mengembangkan kegiatan intelektualnya masing-masing dalam rangka peningkatan 

kualitas iman dan taqwa, kualitas pikir, kualitas kerja, kualitas karya, dan kualitas hidup di seluruh 

Indonesia. 

Kata “Kalam” sendiri sebenarnya sangat erat berkaitan dengan kata “Quran”. Meski penggunaan 

kedua kata ini mempunyai arti yang awalnya berbeda, tetapi sebagai istilah terkadang keduanya 

mengandung pengertian yang sama atau sinonim. “Kalam” kadang-kadang dipakai untuk menyebut sifat 

Allah yang ada-Nya tanpa ada yang mendahului sebagai “Kalam Allah” atau “Perkataan-Nya”. Tetapi 

kadang-kadang “kalam” juga dipakai untuk pengertian “al-Quran” yang diwahyukan kepada Muhammad 

sebagai risalah untuk umat manusia. Kata “al-Quran” biasanya dikaitkan dengan pengertian kitab suci 

yang diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad, tetapi kadang-kadang dipakai untuk pengertian sifat 

sang Khaliq Maha Pencipta sebagai “Kalam Allah”, perkataan-Nya. 

Dalam khazanah pemikiran intelektual Islam, kata “kalam” selalu dikaitkan dengan pengertian 

ilmu kalam, yaitu cabang pemikiran filosofis tentang ketuhanan atau teologi, yang disebut juga sebagai 

ilmu Tauhid. Perdebatan ilmiah yang kemudian melahirkan tradisi ilmu Kalam ini didorong pula dengan 

dinamis karena pergaulan kaum Muslimin dengan filsafat Yunani sejak masa-masa awal abad pertama 

hijriyah. Perdebatan-perdebatan teologis berkembang sangat dinamis, sehingga muncul pandangan 

bahwa kebebasan berpikir di bidang ini harus dibatasi hanya kepada para elit ulama atau ilmuwan saja, 

sebab jika berkembang di kalangan orang awam, mudah menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam 

pemahaman terhadap ajaran Islam. Namun, tidak dapat dipungkiri, masa-masa awal kebebasan ilmiah 

inilah yang untuk selanjutnya memacu pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

sejarah peradaban Islam, yang kemudian diikuti oleh masyarakat Eropah yang juga menikmati pesatnya 
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kemajuan peradaban di kemudian hari sampai dengan sekarang. Karena itu, perkataan “Kalam” 

mengandung pengertian yang sangat dahsyat, karena dari sinilah pemikiran kaum intelektual Muslim 

berkembang dalam sejarah. “Kalam Allah” adalah sumber nilai bagi kehidupan kaum yang beriman, 

sumber inspirasi bagi kita semua para anggota ICMI dan MASIKA. 

Namun demikian, meskipun Qolam dalam arti pena memang berbeda daripada kalam. Tetapi 

kata ‘qolam’ ini termaktub dalam ayat-ayat pertama yang diwahyukan oleh Allah kepada nabi 

Muhammad, yaitu pada ayat ke-4, “Iqro bi ismi robbika alladzi khalaq, khalaqa al-insan min ‘alaq, iqro’ 

warabbuka al-akram, alladzi ‘allama bi al-qolam, ‘allama al-insana maa lam ya’lam”. Tidak lama 

sesudah wahyu pertama ini, turun lagi wahyu yang tertuang dalam Surat Al-Qolam atau Surah Nun, 

yaitu: “Nun, wa al-Qolam, wama yasthurun” (Nun, demi pena, dan apa yang dituliskannya). Ibnu Arabi 

menafsirkan, “Nun” itu sebagai malaikat yang menggunakan pena untuk menuliskan kalam Allah. Tetapi 

ada juga sufi yang menyebutnya sebagai tinta (Azizuddin Nasafi), sedangkan Imam Jakfar mengaitkannya 

dengan pengertian sungai yang terbentang luas di surga dan sejenis ikan yang pernah menyelamatan 

nabi Yunus. Malaikat “Nun” itulah menuliskan “Kalam Allah” dengan Pena (al-Qolam) menghasilkan apa 

yang dituliskannya (wama yasthuturun) di lauhil mahfudz yang menjadi cetak biru kehidupan, yang 

kemudian diwahyukan kepada nabi Muhammad. Wahyu itu pula kemudian dituliskan dalam mushaf al-

Quran dengan pena oleh para sahabat, sehingga sampai kepada kita sekarang. 

Bagi Azizuddin Nasafi, ‘qolam’ itulah yang menulis yang dalam hadits nabi yang biasa dibahas 

oleh kaum sufi tergambar sebagai malaikat yang diperintah oleh Allah dan bertanya kepada Allah, 

“Wahai Tuhan apa yang harus aku tulis?”. Allah memberikan perintah-Nya: “Tulislah segala sesuatu yang 

telah terjadi,yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi hingga hari kebangkitan”. Pena kemudian 

menulis semuanya, sampai tintanya menjadi kering, sebagai pertanda bahwa Tuhan telah selesai dengan 

penciptaannya berikut ketentuan-ketentuannya yang pasti, baik yang diwahyukan atau disyari’atkan 

melalui para rasul-Nya sebagai “ayatullah” yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, maupun yang 

tercermin dalam hukum-hukum kehidupan yang biasa disebut sebagai “sunnatullah” atau ayat-ayat 

kauniyah yang juga merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Umat manusia telah diciptakan dengan 

segala tuntunan risalah-Nya dan segala hukum-hukum dalam kehidupan yang diciptakan-Nya. Nun 

sebagai tinta ataupun sebagai aliran sungai samudera yang terbentang luas di surga, mungkin saja habis 

dipakai semua untuk menulis oleh Pena. Tapi perwujudannya dalam kehidupan kita sekarang ini tinta 

“nun” itu telah terwujud dalam “Al-Quran” yang dilengkapi oleh “Sunnah Rasul”, yang identik dengan 

kandungan “Sunnah Allah” yang dituliskan dalam realitas kehidupan yang berasal dari cetak biru 

kehidupan di lauhil mahfudz yang terus menerus dijadikan objek pengkajian dan penemuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi oleh kaum cerdik cendekia. 

Karena itu, kita tidak perlu ragu bahwa kedua kata “kalam” dan “qolam”, meskipun memang 

berbeda, tetapi saling berhubungan erat satu sama lain. “Qolam” hanyalah sarana atau prasarana atau 

media perantara. Yang terpenting adalah “Kalam”. “alladzi ‘allama bi al-qolam, ‘allama al-insana ma 

lam ya’lam”. Tuhan yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan pena, agar kita mengetahui 

apa yang tidak kita ketahuinya”. Yang penting kita ketahui itu adalah ‘al-kalam”, yaitu Kalam pertama 

berupa Dzat dan Sifat Allah, yang tercermin dalam kalam kedua, yaitu apa yang dituliskan oleh pena 

(wama yasthurun) yang semula termaktub di lauhil mahfidz, dan sekarang termaktub dalam kitab suci 

al-Quran yang dilengkapi oleh sunnah Rasul yang tertulis dalam pelbagai kitab hadits yang sahih. Dari 

sinilah kita diharuskan untuk terus berzikir, berpikir, bekerja (amaliyah), dan berkarya (amaliyah) sebagai 

kaum cendekiawan Muslim terlepas dari usia dan generasi kita di ICMI dan di MASIKA untuk 



5 
 

memberikan jawaban terhadap aneka persoalan hidup dan kehidupan bangkit serta umat manusia di 

masa kini dan mendatang.  

 

NILAI IMTAQ-IPTEK DI TENGAH GELOMBANG PASAR YANG SERBA BEBAS 

 Untuk bangkit tentu ada syarat dan caranya. Upaya yang dilakukan harus pula dilihat dalam 

konteks permasalahan sehingga solusi yang ditawarkan mungkin efektif. Sekarang “Kalam Masika” dan 

“Kalam Allah” di atas yang tidak ubahnya merupakan “kalam kehidupan” sedang tergerus dan 

terjerembab di tengah gelombang pasar bebas. Kebebasan yang kita buka melalui pintu reformasi terus 

meningkat kadar dan luasan bidangnya. Di bidang ekonomi kita terjebak dalam gelompbang pasar 

bebas, di bidang kebudayaan apalagi, dan demikian pula di bidang politik, kita juga terjun sebebas-

bebasnya ke arena pasar bebas, sehingga – dengan degala kemuliaan maksud dan tujuan kita -- semua 

jabatan dilelang dan diperebutkan. Salah satu pengelola sistem perebutan jabatan itu adalah KPU yang 

aula kantornya kita pinjam sekarang ini. 

 Sekarang, jabatan jadi komoditas yang membuka ruang perbaikan tetapi juga membuka peluang 

untuk terjadinya manipulasi, jika pelaksanaannya tidak terkendali. Bahkan terbuka luas terjadinya 

kebiasaan baru berupa perburuan jabatan tanpa kendali moral yang menghasilkan pekerja-pekerja yang 

transaksional dalam budaya kekuasaan dan sistem kepemimpinan publik kita. Hal yang sama lebih-lebih 

lagi dapat pula saksikan dalam pemilihan umum legislatif yang kita praktikkan dengan sistem ‘suara 

terbanyak’ yang mengharuskan setiap calon seolah menjadi peserta pemilu sendiri-sendiri, sehingga 

perebutan jabatan, bukan saja terjadi di antara partai-partai politik peserta pemilu, tetapi yang lebih 

keras lagi adalah antar caleg di internal partai politik masing-masing. Demikian pula, hal yang dapat kita 

saksikan dalam sistem kepemimpinan politik di daerah-daerah yang dihasilkan oleh pilkada sekarang ini, 

yang dihasilkan cenderung hanya pemimpin-pemimpin yang bersifat transaksional, kecuali beberapa 

saja di antaranya dapat dikategorikan dapat diharapkan menjadi pemimpin transformasional. 

 Tentu saja, yang paling parah adalah di bidang kebudayaan. Kebudayaan daerah terus tergerus, 

sedangkan kebudayaan yang betul-betul dapat disebut sebagai kebudayaan nasional belum sebanyak 

dan sekuat seharusnya. Akibatnya, nilai-nilai budaya yang masuk mempengaruhi kehidupan kita sehari-

hari datang dari seluruh penjuru dunia. Pakaian, makanan, cara bersikap dan bertingkah laku, dan 

bahkan bahasa pun terus tergerus oleh bahasa asing. Pendek kata, “Kalam Masika” dan “Kalam Allah” 

juga terus tergerus oleh gelombang pasar bebas di segala bidang ini. Maka jawabannya tidak lain adalah 

revitalisasi nilai-nilai iman dan taqwa atau “imtaq” dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau “iptek” 

secara simultan dan terintegrasi. Karena itu, Masika dan ICMI harus bbangkita kembali. Kita ajak juga 

umat beragama lain untuk sama-sama kembali menggerakkan bangkit kesadaran imtaq dan iptek itu di 

tengah paham yang serba pasar bebas sekarang ini. Karena hal ini, bukan saja menjadi ancaman bagi 

umat Islam, tetapi umat beragama semuanya. 

 

REVITALISASI SILA PERTAMA DAN KEDUA PANCASILA 

 Karena itu, sudah saatnya kita mengajak segenap komponen bangsa untuk mengingat kembali 

dan memperbaiki cara pandang kita mengenai sila pertama dan kedua Pancasila yang merupakan dua 

dari lima dasar dan falsafah dalam kita hidup berbangsa dan bernegara. Sila kedua adalah Kemanusiaan 
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Yang Adil dan Beradab, yang berbeda dari rumusan semula, baik yang diusulkan Soekarno ataupun 

Muhammad Yamin. Soekarno mengusulkan sila kedua Pancasila itu adalah “Internasionalisme atau 

Kemanusiaan”, sedangkan usul Muhammad Yamin adalah Peri-Kemanusiaan. Soepomo yang juga 

berperan dalam perumusan kelima sila Pancasila, malah sama sekali tidak mengusulkan apa-apa yang 

terkait dengan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang kemudian disahkan menjadi sila kedua 

Pancasila itu. Pilihan filosofis bangsa kita mengenai sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab itu adalah 

konsekwensi logis dari keyakinan bangsa kita sebagai bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa dalam 

sila pertama Pancasila. 

Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu sendiri menurut Bung Hatta adalah sila pertama dan utama 

dalam Pancasila. Inilah rumusan yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sila Ketuhanan Yang 

Maha Esa, bukan sila terakhir sebagai sila ‘the last but not least’ seperti yang diusulkan oleh Bung Karno 

dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 (sila Ketuhanan Yang Berkebudayaan), bukan juga yang 

diusulkan oleh Mohammad Yamin (sila Peri-Ketuhanan) ataupun oleh Soepomo (sila Keseimbangan lahir 

dan batin), dan bukan pula yang dirumuskan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 (sila Ketuhanan YME 

dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya). Ketuhanan YME dalam 

Pancasila itu adalah Tuhan Universal (the Universal God), Tuhan untuk semua agama dan keyakinan, 

untuk semua aliran pemikiran keagamaan, dan untuk semua dan setiap manusia Indonesia dan bahkan 

untuk ummat manusia seluruhnya.  

Bangsa Indonesia meyakini bahwa Dzat Tuhan yang ada dalam kehidupan ini hanya Satu dan 

Maha Tunggal adanya. Itulah yang dimaksud dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh umat manusia 

disebut dengan bahasa dan istilahnya masing-masing serta terwujud dalam sistem ajaran disertai 

pelembagaan ajaran itu dalam ritual dan segala ajaran agamanya masing-masing sebagai cara manusia 

menafsirkan upaya untuk mengabdikan diri dan mengekspresikan rasa cintanya masing-masing kepada 

Tuhan Yang Maha Esa itu. Setiap golongan boleh mengajak golongan lain dengan cara yang baik untuk 

mengikuti pandangannya masing-masing, tetapi tidak boleh dengan memaksakan kehendak. Itulah 

sebabnya dalam Pasal 29 (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu”. Demikian pula Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang 

berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya ….”; dan “Setiap orang berhak atas 

kebebasan meyakini kepercayaan, menyataka pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. 

Meskipun demikian, tentu saja, ketentuan-ketentuan di atas masih harus dijabarkan dalam undang-

undang yang menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sehingga dalam menjalankan hak dan kebebasannya 

itu setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 

maksud (i) untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan (ii) 

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, eamanan, 

dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. 

 Di samping itu, tidak boleh dilupakan bahwa prinsip-prinsip Ketuhanan YME dalam sila pertama 

yang termaktub dalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945 itu harus pula dibaca dalam kaitannya dengan 

prinsip Ketuhanan Yang Maha Kuasa. Dalam Alinea Ke-III UUD 1945 ditegaskan, “Atas berkat rakhmat 

Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan 

yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Dari sini dapat dipahami 

bahwa bangsa Indonesia mengimpikan kebebasan dan kemerdekaan. Tidak aka nada kemerdekaan 

tanpa kebebasan (there is independence without freedom), dan juga sebaliknya tidak ada kebebasan 
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tanpa kemerdekaan (there is no freedom without independence), tetapi semua itu tetap harus tunduk di 

bawah keyakinan kita akan Ke-Maha-Kuasaan Tuhan Yang Esa. Konsep kemahakuasaan itu tidak lain 

merupakan konsep mengenai kekuasaan tertinggi. Maka, konsepsi bangsa Indonesia tentang demokrasi 

yang meyakini prinsip kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara kolektif ataupun secara 

individu; ataupun konsepsi tentang nomokrasi atau negara hukum (rechtsstaat) yang meyakini prinsip 

supremasi hukum di atas segala-galanya, tetap harus dibaca dalam konteks Ke-Maha-Kuasaan Tuhan 

Yang Maha Esa. Setidaknya harus ada keseimbangan antara nilai-nilai ketuhanan itu dengan prinsip 

demokrasi yang bebas dan hukum yang adil. Bahkan nilai Ketuhanan itulah yang seharusnya menjadi roh 

dari kebebasan yang dielu-elukan dalam demokrasi, dan keadilan yang diperjuangkan dalam hukum. 

 Tentu saja, nilai ketuhanan harus dipahami dengan benar dan dipraktikkan dengan tepat agar 

berguna bagi semua orang dalam upaya membangun peradaban bangsa dan peradaban kemanusiaan 

dari zaman ke zaman. Apa yang diwahyukan oleh Allah melalui para Rasul-Nya dan yang dicontohkan 

oleh para Rasul itu melalui sunnah-sunnahnya, hanyalah salah satu referensi yang bersifat mutlak untuk 

diyakini agar dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan. Yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang juga merupakan tafsir manusia cerdik cendekia terhadap hukum-

hukum sunnatullah yang tersebar dalam kehidupan nyata yang dapat diyakini juga merupakan 

gambaran hukum-hukum kehidupan yang termaktub dalam lauhil mahfudz yang telah dituliskan oleh 

para malaikat sebagaimana tergambar dalam al-Quran surah al-Qolam, yaitu “Nun, wa al-qolam, wama 

yasthurun” tersebut di atas. Apa yang tertulis (wama yasthurun) di lahil mahfudz yang tercermin dalam 

al-Quran dan Sunnah Rasul yang harus dijadikan pegangan iman dan taqwa (imtaq), dan tercermin pula 

dalam sunnatullah yang tersebar dalam hukum-hukum kehidupan umat manusia yang harus dijadikan 

pula sebagai sumber rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Keduanya berasal dari Dzat yang 

sama, yaitu Allah beserta kalamnya, yaitu kalam untuk kita semua, kalam universal, kalah untuk seluruh 

umat manusia, termasuk untuk ICMI dan keluarga besar MASIKA. 

 Oleh sebab itu, ICMI dan MASIKA kembali bangkit untuk bersama-sama pengusung kesadaran 

mengenai pentingnya imtaq dan iptek, untuk mengarahkan proses pembangunan bangsa kita ke arah 

yang lebih terbimbing oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan 

Beradab. Ketuhanan, dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah dua sila yang harus dipahami 

dalam 1 nafas. Imtaq dan iptek tidak dapat dipisahkan dari prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. 

Kebebasan yang diimpikan oleh manusia, tetap dalam berada dalam bingkai ketuhanan, kemanusiaan, 

dan keadilan, agar menjamin terus berkembangnya kualitas peradaban bangsa kita, dan juga peradaban 

umat manusia dari zaman ke zaman. Untuk itu, ICMI dan MASIKA harus mulai menggerakkan roda 

organisasi di tingkat paling bawa, yaitu unit MASIKA dan orsat-orsat (organisasi satuan) ICMI di tiap-tiap 

kampus perguruan tinggi hendaklah segera mengaktifkan diri melakukan kajian-kajian ilmiah tentang al-

Quran dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di tiap-tiap kampus, para anggota ICMI muda hendaklah 

aktif mengadakan pengajian “Circle QS” (Circle Quran & Science) rutin 1 kali sepekan sebagai ritus 

organisasi dengan melibatkan para dosen senior sebagai nara-sumber. 

 Kita harus segera membangun generasi baru Indonesia yang lebih menyadari penting imtaq dan 

iptek sebagai sumber rujukan dalam membuah keputusan-keputusan berbangsa dan bernegara. Jangan 

biar semua orang larut dan terbenam dalam logika pasar bebas di segala bidang, yang membuat 

keputusan bukan karena pertimbangan kualitas, melainkan hanya mengandalkan kuantitas kelompok 

yang memutuskan. Demokrasi tanpa nilai-nilai moral tidak terlalu perduli dengan kualitas, yang mereka 

pentingkan hanya mayoritas suara pemilih. Siapa yang banyak dialah yang menentukan, meskipunjauh 
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dari pertimbangan imtaq dan iptek. Sudah saatnya perguruan tinggi kembali bangkit sebagai sumber 

pencerahan intelektual, dan sebagai sumber pengarah moral bangsa. Mahasiswa, dosen, pada guru 

besar, dan para Rektor hendaklah membangun posisi baru di tengah dominasi politik pasar bebas 

dewasa ini. Perguruan Tinggi harus tampil dengan percaya diri sebagai pilar moral dan intelektual yang 

bukan hanya tidak dapat diabaikan (indispensible power) oleh para aktor pembangunan bangsa, tetapi 

justru menjadi pembimbing moral dan intelektual yang paling harus diandalkan bagi kemajuan 

peradaban bangsa di masa datang. 

 


