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MANUSIA DAN ILMU PENGETAHUAN:  
Cermin�atau�Sarana�Memahami�Dunia�?�

Era sekarang ini seringkali disebut-sebut sebagai era informasi, namun sesungguhnya 
di belakang pernyataan ini secara implisit terkandung pengertian mengenai era ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang telah membuat mungkin semua pencapaian material 
dan (sebagian) yang non-material di sekitar kita. Catatan khusus hendak diberikan 
pertama-tama, yaitu bahwa ilmu pengetahuan yang dimaksudkan di sini adalah ilmu 
pengetahuan alam. 

Kemajuan yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dalam beberapa dasawarsa terakhir 
ini serta keberhasilan menerapkan pandangan-padangan dan temuan-temuannya, 
bukan hanya memperluas cakrawala dan memperdalam kepemahaman manusia 
mengenai alam semesta, tetapi juga telah meningkatkan kemampuan kontrol manusia 
atas daya-daya alam bahkan atas kesadaran manusia lainnya. Kemajuan ilmu 
pengetahuan telah memberikan kepada manusia kekuasaan yang semakin besar atas 
realitas. 

Sekalipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi 
membawa juga bersamanya berbagai problem baru yang memprihatinkan yang 
menuntut kehendak sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya, serta seringkali 
tidak dapat ditunda. Dalam keadaan demikian orang cenderung kembali mencari 
jawaban atas problem yang dihadapinya di dalam ilmu pengetahuan lagi. Sesuatu 
yang wajar dan alamiah. Kedahsyatan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan 
manusia membawa kecenderungan berpikir bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi 
dapat menyelesaikan segala-galanya. 

Padahal terlalu sering terjadi bahwa problem yang ditimbulkan oleh penerapan ilmu 
pengetahuan dan pemanfaatan teknologi dalam kehidupan manusia sehari-hari 
bukanlah problem-problem teknis ilmiah, melainkan problem yang mempunyai 
kandungan moral. Pengalaman menunjukkan bahwa manusia cenderung terlambat 
dalam hal ini. Hampir selalu isu moral yang sesungguhnya melekat ke penerapan 
ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi baru disadari setelah ada dampak yang 
buruk terhadap kehidupan. 

Apa yang terjadi di dunia sekitar kita sekarang ini menunjukkan sebuah kenyataan 
menarik namun sekaligus memprihatinkan. Masyarakat secara umum mengambil 
bagian dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi secara serentak juga 
tidak ikut serta. Hubungan sebagian besar masyarakat dengan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi adalah hubungan anonim. Bahkan jika proses penemuan, 
penerapan, dan perkembangan berbagai temuan ilmu pengetahuan dicermati secara 
mendalam, hubungan lanjut seorang ilmuwan dengan temuannya pun anonim. 

Masyarakat hidup dari, dengan, dan melalui hasil-hasil ilmu pengetahuan, tetapi ada 
sebuah jurang yang dalam sekali antara apa yang secara teoretis dimengerti oleh 
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masyarakat dapat diharapkan, dan apa yang sungguh-sungguh tertera dalam 
perwujudannya. Dalam keadaan seperti ini sukar sekali menjawab pertanyaan yang 
terkait dengan tanggung jawab dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan 
memanfaatkan teknologi. 

Di sinilah kita yang berasal dari dunia pendidikan, khususnya yang terkait dengan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, berhadapan dengan sebuah kenyataan mengenai 
betapa penting memahami hakikat ilmu pengetahuan yang sesungguhnya, 
kemungkinan-kemungkinan yang dimunculkan tetapi juga keterbatasannya, serta 
peran dalam masyarakat. Dengan pemahaman ini, maka ketika ilmu pengetahuan dan 
metodenya diperkenalkan ke masyarakat baik melalui pendidikan formal maupun 
non-formal, kita selalu dapat berangkat dari titik yang paling dasar: ilmu pengetahuan 
adalah buah karya manusia demi kemanusiaan itu sendiri. 

Dengan pemahaman di atas, saya ingin memenuhi permintaan panitia untuk 
membahas masalah ilmu pengetahuan—dalam pengertian ilmu-ilmu dasar—dan 
peran pendidikan pra-universitas di dalam “pembangunan manusia seutuhnya.” 
Secara khusus kepada saya diminta membahas filosofi pengajaran ilmu-ilmu dasar 
dalam pembentukan sumber daya manusia yang unggul (Untuk saya pribadi baik 
tema maupun judul yang ditawarkan membuat saya risih. Tepatkah melihat manusia 
sebagai sumber daya? Bagaimanakah manusia akan dibangun dan oleh siapa—
mereka yang lebih unggul? Apakah kriteria keunggulan itu? Adakah manusia 
unggul? Semua pernyataan ini memerlukan makalah sendiri untuk membahasnya 
secara kritis). 

Dengan alasan itulah saya mengarahkan materi yang akan saya sampaikan begitu 
rupa sehingga saya akan meninjau secara lebih umum mengenai pemahaman ilmu 
pengetahuan dari sudut pandang filsafat ilmu. Dengan landasan ini saya berharap kita 
bersama-sama lalu menentukan landasan untuk pengajarannya. Tinjauan saya bersifat 
reflektif, dan bukan teknis. Namun justru di sinilah kesulitannya, sehingga saya perlu 
pembatasan di bawah agar tidak ada pretensi seakan-akan gagasan dalam dunia ilmu 
pengetahuan mengenai tujuan, hakikat, dan penyelenggaraannya serta bagaimana 
ilmu pengetahuan seharusnya, yang begitu beragam dan dilandasi oleh pandangan 
dunia berbeda-beda, dapat dimengerti oleh satu orang saja. Sesuatu yang jelas-jelas 
tidak mungkin. Begitu juga dengan pendidikan. Hampir-hampir tidak mungkin kita 
mendefinisikan sebuah hakikat pendidikan dan lalu berharap satu sudut pandang 
dapat menjadi titik berangkat. 

Ketika menulis buku mengenai ilmu pengetahuan dan tanggung jawab kita, van 
Melsen menulis bahwa ia sesungguhnya sedang menuliskan sebuah buku yang harus 
ditulis tetapi sebetulnya tidak bisa ditulis. Alasannya adalah bahwa sebuah uraian 
lengkap tentang ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak 
mungkin diberikan, karena keberagaman visi mengenai ilmu pengetahuan dan 
bagaimana ilmu pengetahuan itu seharusnya. 

Sebuah buku dengan judul yang menarik juga ditulis oleh Chalmers, What is this Thing 
Called Science? Di dalamnya ia menulis, “Kita bertolak dengan kekaburan dan 
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mengakhirinya dengan kekaburan juga, tetapi pada taraf yang lebih tinggi.” Maka dalam 
Pengantar untuk edisi pertama Chalmers pun menulis bahwa bukunya itu sekedar 
introduksi sederhana dan elementer mengenai pandangan-pandangan modern 
tentang ilmu pengetahuan. 

Jika berbicara tentang landasan filosofis yang mendasari ilmu-ilmu maka tidak bisa 
tidak kita akan berhadapan dengan polarisasi epistemologis. Polarisasi ini melandasi 
setiap pandangan menyangkut tujuan kegiatan keilmuan dan kedudukan pernyataan-
pernyataan keilmuan di dalam hubungannya dengan dunia. Polarisasi itu terbentuk 
antara kutub realisme dan kutub antirealisme. 

Ditinjau secara historis, faham realisme berkaitan dengan keyakinan bahwa suatu 
pernyataan mengandung nilai-kebenaran obyektif, dan dengan begitu mempunyai 
acuan pada suatu dunia yang tak gayut dari sarana kita mengetahuinya, serta 
keyakinan akan kemampuan kita memperoleh pengetahuan yang benar mengenai 
dunia takgayut tersebut. Jika selanjutnya keyakinan ontologis-epistemologis ini 
diterapkan dalam konteks keilmuan, maka faham realisme keilmuan dimaksudkan 
sebagai doktrin yang terdiri dari empat tesis utama yaitu: 

(i) ‘Ungkapan teoretis’ pada teori-teori keilmuan (yaitu ungkapan non-
observational) harus diterima sebagai dugaan terhadap ungkapan yang 
mempunyai acuan; teori harus ditafsirkan secara ‘realistik’. 

(ii) Teori-teori keilmuan, yang (harus) ditafsirkan secara realistik ini, dapat 
ditegaskan, dan pada kenyataannya seringkali tertegaskan sebagai mendekati 
kebenaran melalui bukti-bukti keilmuan yang ditafsirkan menurut standar 
metodologis biasa. 

(iii) Sejarah kemajuan ilmu-ilmu yang matang sebagian besar merupakan urut-
urutan pendekatan yang kian cermat terhadap kebenaran, baik menyangkut 
gejala teramatkan maupun takteramatkan. Teori-teori yang muncul kemudian 
pada umumnya dibangun di atas pengetahuan (observational dan teoretis) yang 
ada dalam teori sebelumnya. 

(iv) Realitas yang diperikan oleh teori-teori keilmuan sebagian besar tidak 
bergantung pada pemikiran ataupun komitmen teoretis kita. 

Kritik terhadap tesis realisme bervariasi mulai dari penolakan terhadap (i), (ii), dan 
pembatasan terhadap (iii) demi menghindari komitmen terhadap kemungkinan 
pemerolehan pengetahuan yang bersifat teoretis menyangkut ungkapan takteramati, 
atau menolak (iv) tetapi menerima (i) – (iii) dengan catatan realitas yang diperikan 
oleh teori-teori keilmuan adalah suatu konstruksi sosial keilmuan. Antirealis seperti 
Kuhn memberi catatan bahwa (iii) dapat diterima sejauh teori-teori yang saling 
menggantikan itu merupakan bagian paradigma yang sama. 

Terlepas dari variasi (i) – (iv) itu, posisi dasar realisme keilmuan merujuk pada tesis 
kebenaran korespondensi sebagai landasan untuk menafsirkan teori dan sebagai 
syarat penerimaan suatu teori dalam kegiatan keilmuan. Kebenaran, atau sedikitnya 
pendekatan pada kebenaran, menjadi tujuan utama yang hendak dicapai ilmu 
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pengetahuan. Dengan mengacu pada posisi dasar ini van Fraassen menyatukan 
berbagai tesis realisme keilmuan ke dalam rumusan berikut: “Ilmu pengetahuan 
bertujuan, dalam teori-teorinya, memberikan pada kita suatu kisah yang benar secara harfiah 
mengenai dunia (seperti apa); dan penerimaan teori melibatkan kepercayaan bahwa teori itu 
benar.” Dari segi epistemologis, penolakan paling keras terhadap realisme berkaitan 
dengan penafsiran atas pengetahuan yang benar ini. Para penganut antirealis melihat 
kegiatan keilmuan dan tujuan ilmu pengetahuan dapat dicapai tanpa perlu diikuti 
oleh kepercayaan bahwa teori keilmuan memberikan pengetahuan yang benar (atau 
mendekati kebenaran) tentang dunia. 

Dalam pandangan mereka, pengetahuan tidak dapat meluas hingga mencapai yang 
tak teramati, sehingga pengetahuan benar atau salah mengenai dunia tidaklah 
mungkin. Ilmu pengetahuan lewat teori-teorinya hanya menyediakan sarana untuk 
memprakirakan gejala yang akan muncul atas dasar gejala sejenis yang sudah ada 
sebelumnya dalam lingkungan fisika serupa. Dengan landasan ini para antirealis 
beranggapan bahwa doktrin realisme yang menjanjikan pengetahuan teoretis 
mengenai dunia, sesungguhnya, paling baik hanya menyediakan keanggunan formal 
atau kenyamanan perhitungan. Teori-teori diterima dalam kegiatan keilmuan karena 
memperlihatkan kelebihan prediktif, kesederhanaan, atau kelebihan lainnya seperti 
koherensi dan keajekan. 

Paparan di atas sangat umum; pada kenyataannya para penganut antirealisme 
menduduki posisi yang secara rinci berbeda-beda menyangkut penafsiran atas 
pernyataan-pernyataan keilmuan. Penolakan yang paling radikal terhadap realisme 
berasal dari instrumentalisme. Para instrumentalis menolak sepenuhnya kepercayaan 
bahwa pernyataan-pernyataan keilmuan mempunyai nilai kebenaran. Mereka 
berpendapat bahwa status teori adalah piranti, atau sarana penghitung. Teori berguna 
untuk menghubungkan dan mensistematisasikan pernyataan-pernyataan 
observasional, serta untuk memberikan prakiraan berdasarkan sekumpulan data, 
tetapi tak ada pertanyaan menyangkut kebenaran (atau pada apa teori mengacu) 
dapat diajukan. Dalam bentuk yang lebih lemah, penolakan terhadap tesis realisme 
diberikan oleh van Fraassen yang masih menerima kriteria benar/salah untuk 
pernyataan keilmuan yang berhubungan dengan gejala teramati, tetapi menolak 
penafsiran benar/salah untuk gejala tak teramati. 

Dalam lingkup ilmu pengetahuan alam umumnya, suatu penjelasan diperoleh jika 
gejala yang diamati dapat dijelaskan dengan cara meletakkan kemungkinan 
keberlangsungan gejala itu di bawah satu atau lebih hukum-hukum umum. 
Hubungan antara eksplanandum dan eksplanan-nya dapat berupa keniscayaan logis 
ataupun nomologis, bergantung pada konsepsi mengenai penjelasan yang dianut. 

Model ini dapat diacukan ke model Hempel. Hempel menyatakan bahwa menjelaskan 
gejala di dalam dunia pengalaman kita, menjawab pertanyaan mengapa?, dan bukan 
sekedar pertanyaan apa? Adalah salah satu tujuan terpenting ilmu pengetahuan. 
Dalam ilmu-ilmu alam, penjelasan dasar bersifat keilmuan diberikan melalui suatu 
pendekatan yang disebut sebagai deduktif-nomologis (D-N). Penjelasan D-N 
mengandung di dalamnya eksplanandum, yaitu pernyataan yang memerikan gejala 



 

MANUSIA DAN ILMU PENGETAHUAN | 295  
 

yang akan dijelaskan, dan eksplanan, yaitu kumpulan pernyataan yang menjelaskan 
gejala. 

Selanjutnya harus pula terpenuhi syarat bahwa eksplanandum merupakan 
konsekuensi logis dari eksplanan; dengan kata lain eksplanandum harus dapat secara 
logis diturunkan dari informasi yang terkandung dalam eksplanan. Ada hubungan 
kausal antara eksplanandum dan eksplanan. Syarat kepadaan logis (logical conditions of 
adequacy) suatu penjelasan D-N adalah bahwa eksplanan harus memuat pernyataan 
universal hukum-hukum umum dan pernyataan-pernyataan singular syarat awal. 
Syarat awal memberikan kondisi khusus pada suatu peristiwa untuk menerapkan 
hukum-hukum umum tersebut. Selanjutnya, eksplanan juga harus mempunyai 
kandungan empiris sehingga dapat setidaknya secara prinsip diuji melalui observasi 
ataupun eksperimen. Kekuatan pola penjelasan D-N terletak dalam kemampuan 
prakiranya sehingga dengan berangkat dari syarat awal kita dapat memprakirakan 
kejadian yang akan berlangsung di bawah kerja hukum umum. 

Salmon membedakan tiga konsepsi penjelasan, yaitu (i) konsepsi epistemik, (ii) 
konsepsi modal, dan (iii) konsepsiontik. 

Konsepsi epistemik melihat penjelasan sebagai suatu argumen yang menunjukkan 
bahwa eksplanandum yang semula tidak terpahami, ternyata merupakan gejala yang 
terharapkan jika diacukan pada hukum-hukum umum dan pada hubungannya 
dengan fakta lain. Dengan demikian ada keterharapan nomik (nomic expectability) 
yang tak lain merupakan konsep epistemologis. Dalam konsepsi ini terdapat 
keniscayaan logis antara hukum-hukum serta syarat awal di satu pihak, dan 
eksplanandum di pihak lain; tepatnya antara pernyataan-pernyataan eksplanan dan 
pernyataan-pernyataan eksplanandum. Penjelasan model D-N adalah salah satu 
contoh bentuk penjelasan epistemik. 

Konsepsi modal melihat hubungan yang ada di antara eksplanandum dan kondisi 
antesedennya sebagai keniscayaan nomologis. Ini berarti semua gejala merupakan 
hasil niscaya dari hukum-hukum fisika. Dalam konsepsi ini, suatu penjelasan tidak 
perlu dilihat sebagai suatu argumentasi yang menunjukkan bahwa gejala 
eksplanandum harus terjadi dengan adanya syarat awal tertentu. Konsepsi modal juga 
memberlakukan keniscayaan fisika melalui hukum-hukum umum sebagai 
penghubung antara kondisi-kondisi anteseden khusus dan gejala eksplanandum, 
bukan keniscayaan logis yang berjalan melalui hukum deduktif. 

Dalam konsepsi epistemik, eksplanan mengandung sedikitnya satu hukum umum, 
sedangkan dalam konsepsi modal hukum umum tidak harus tampil dalam eksplanan; 
hukum umum hanya berperan sebagai apa yang oleh Scriven disebut landasan 
pembenaran-peran (role-justifying ground) untuk eksplanan, yaitu menunjukkan 
relevansi eksplanan terhadap eksplanandum sehingga eksplanan memadai sebagai 
penjelasan. Dalam hal ini penjelasan berbentuk pernyataan fakta, bukan hukum 
umum. Dalam konsepsi yang ketiga, konsepsi ontik, menjelaskan suatu gejala bukan 
berarti meletakkan fakta khusus ke bawah keberlakuan hukum-hukum, melainkan 
menunjukkan letak gejala itu dalam suatu pola keteraturan yang diandaikan ada 
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dalam alam dan dapat ditemukan melalui penyelidikan keilmuan, serta dapat 
dieksploitasi demi kepentingan penjelasan keilmuan. Kebanyakan penganut konsepsi 
ontik menghubungkan pola keteraturan yang dimaksud dengan hukum-hukum 
kausal. 

Kutub antirealisme terwakili di dalam konsepsi epistemik. Ciri epistemik nampak jika 
sifat penjelasan bermaksud mengisi kekosongan pengetahuan yang dimunculkan oleh 
pertanyaan-mengapa. Penjelasan menjadi nisbi terhadap situasi pengetahuan yang 
dipunyai dan dipandang memuaskan jika berhasil menjembatani jurang pengetahuan 
dalam konteks pertanyaan diajukan. ‘Penjelasan’ menjadi sebuah jawaban terhadap 
pertanyaan-mengapa harus dievaluasi terhadap pertanyaannya, yang tidak lain 
merupakan tuntutan untuk suatu informasi. 

Keberhasilan suatu penjelasan sebagai penjelasan dengan demikian adalah 
keberhasilan menunjuk pada pemaparan yang memadai dan informatif dalam konteks 
pertanyaan yang diajukan; bukan keberhasilan dalam melaksanakan alih eksistensial 
atas mekanisme tersembunyi yang mungkin ada. Dalam pengertian ini penjelasan 
memang bukan merupakan tampilan substantif suatu teori melainkan memegang 
status pragmatik yang tidak melebihi dan mengatasi pengetahuan deskriptif dan/atau 
prediktif. 

Ini berbeda dengan kubu realis yang memandang penjelasan sebagai “kisah benar” 
tentang alam. Di dalam pemahaman tentang hubungan antara teori dengan dunia, 
kriteria kebenaran merupakan ciri semantik teori. Dalam hubungan semantik, 
konsepsi kebenaran dan realitas berjalan bersama-sama dalam adequatio ad rem. 

Bagaimanapun jika beberapa kata, atau piranti tata bahasa, di dalam suatu pernyataan 
mempunyai peran semantik yang bergantung pada konteks, maka kebenaran dalam 
pengertian korespondensi menjadi tidak bermakna tanpa pergeseran ke hubungan 
pragmatik. Dalam hubungan ini suatu pernyataan adalah benar dalam konteks 
pemakaiannya. Contohnya, ‘aku sedih’ adalah benar jika dan hanya jika orang yang 
menyampaikan kalimat tersebut bersedih ketika mengucapkannya. Hubungan 
pragmatik muncul ketika terjadi perluasan hubungan semantik yang mengandung 
kata penunjuk yang mengacu baik ke si penyampai pernyataan maupun pada kondisi 
ruang-waktunya (konteks). 

Dengan demikian jelaslah seorang penganut antirealisme tidak akan menerapkan 
kriteria kebenaran korespondensi untuk menerima keberlakuan suatu teori. Ia melihat 
hubungan semantik antara teori dan gejala dipenuhi sejauh teori dapat memerikan 
tampakan dengan derajat kecermatan tertentu (nisbi terhadap teori saingannya) dalam 
konteks pertanyaan diajukan. Sekalipun bisa saja ia tidak menolak keberadaan 
kebenaran yang bersifat lebih universal. Bagaimanapun ia akan berpendapat bahwa 
penentuan salah atau benar suatu teori dalam hubungan korespondensi dengan 
realitas tidak berhubungan sama sekali dengan kepentingan keilmuan ataupun 
kesuksesan suatu teori. 

Pendapat terakhir ini dapat dikembalikan pada pernyataan Thomas Kuhn. Dalam 
membicarakan hubungan antara ilmu pengetahuan dan kebenaran, Kuhn mengatakan 
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bahwa kita terlalu terbiasa untuk melihat ilmu pengetahuan sebagai suatu lembaga 
yang secara konstan bergerak menuju ke suatu sasaran yang telah terlebih dahulu 
ditentukan oleh alam. Proses perkembangan ilmu pengetahuan digambarkan Kuhn 
sebagai proses dari awal yang primitif; suatu proses yang tahap demi tahapnya 
dicirikan oleh pemahaman terhadap alam yang kian terperinci dan kian baik, tetapi 
tidak sedikit pun Kuhn menyebut bahwa gerak pertumbuhan itu menuju suatu 
sasaran berupa ‘kebenaran’. 

Dalam posisi seperti ini, seorang ilmuwan akan menerima gagasan yang memilah 
antara realitas-pada-dirinya dan tampakan, karena ia membedakan antara underlying 
truth dan appearance. Hal ini menunjukkan bahwa ia menerima adanya struktur atau 
obyek di belakang tampakan, namun dengan tegas mengatakan bahwa hanya 
tampakan atau segala sesuatu yang terekam, yang merupakan kunci untuk 
pemahaman dalam ilmu pengetahuan; yang selebihnya bukan urusan ilmuwan. 

Pemilahan antara alam pada dirinya dan alam sebagai tampakan ini dapat dilihat 
sebagai komponen Kantian mengenai pemilahan antara obyek pada dirinya dan 
fenomena. 

Pemaparan di atas sebetulnya hanya untuk menunjukkan bahwa ada sudut pandang 
yang saling berdikhotomi dalam melihat tujuan dan kedudukan ilmu pengetahuan di 
tengah upayanya menjelaskan dunia. Pertanyaannya, apakah implikasi landasan 
filosofis yang cukup rumit ini untuk dunia pengajaran? 

Tesis realisme melihat adanya sebuah dunia yang lepas, independen, obyektif, yang 
siap untuk dipelajari. Pengetahuan ada di dunia dan tinggal ditemukan dan diambil. 
Teori-teori keilmuan adalah pernyataan yang mendekati kebenaran tentang dunia. 
Maka yang dicari adalah “bahasa” yang mampu menggambarkan dunia sebagaimana 
adanya melalui struktur simbolik. Simbol itu adalah cermin realitas. 

Mahluk yang berkesadaran akan mengumpulkan informasi mengenai obyek-obyek di 
sekitarnya dan membangun sebuah model mental yang setia kepada realitas. 
Pengetahuan menjadi seperti sebuah gudang penyimpanan “benda-benda mental” 
yang setiap saat siap untuk ditarik keluar untuk penggunaan penalaran dan kemudian 
diterjemahkan ke dalam bahasa. Berpikir adalah kegiatan memanipulasi dunia 
representasi. 

Di dalam pengajaran, pandangan filosofis seperti ini tercermin dari cara mengajar 
yang melihat bagaimana pengetahuan yang merepresentasikan dunia itu harus 
dialihkan ke murid. Jika dianut dengan sangat ekstrim, maka para murid dianggap 
sudah berpengetahuan jika pernyataan-pernyataan dalam benak mereka sudah 
menyamai pernyataan gurunya. 

Berbeda dengan realisme, antirealisme tidak memandang pengetahuan sebagai 
terpilah dari subyek yang mengetahui. Pengetahuan adalah hasil jalinan ketat antara 
kita sebagai penyelidik dan realitas yang diselidiki. Realitas bersifat relasional dan 
pengetahuan bersifat konstruktif. Bahkan dunia itu sendiri konstruktif. 
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Maka kegiatan keilmuan lebih merupakan kegiatan konstruksi daripada penemuan; 
yaitu konstruksi model-model yang harus memadai secara empiris tetapi tidak 
berhubungan dengan penemuan-penemuan kebenaran mengenai dunia 
sesungguhnya. 

Berbeda dengan tafsiran realisme, perubahan dan perkembangan dari satu tahap 
penyelidikan keilmuan ke tahap lainnya tidak dilihat sebagai pendekatan yang kian 
cermat terhadap kebenaran. Di belakang pandangan filsafat antirealis berlangsung 
peralihan dari subyek dalam realitasnya menjadi subyek yang berinteraksi dengan 
realitas dan ikut mengkonstruksikan realitas. Dalam hal ini pengetahuan bukan 
cermin dari sebuah realitas terpisah, melainkan sebagai sarana untuk 
mengintegrasikan diri dengan lingkungan. Pengetahuan, dan dalam hal ini 
pengetahuan ilmiah, adalah hasil dari proses penyelidikan yang muncul di dalam 
situasi yang membutuhkannya. 

Diterjemahkan ke dalam dunia pengajaran dan pendidikan, maka dipahami bahwa 
pendidikan adalah persoalan belajar berpartisipasi dalam sebuah kegiatan, dan bukan 
semata-mata penerusan informasi dari satu kepala ke kepala lain. Persepsi dan 
tindakan muncul bersamaan dan secara dialektik satu membentuk yang lainnya. 
Pengetahuan dilihat sebagai jawaban yang mungkin untuk menyelesaikan persoalan, 
dan bukan gambaran bagaimana dunia sesungguhnya. 

Penerapan terhadap dunia pendidikan akan tercermin dalam sikap yang melihat 
peserta didik sebagai manusia-manusia yang berorientasi ke masa depan, yang selalu 
memecahkan masalah. Pendidikan adalah proses rekonstruksi dan transformasi terus 
menerus karena manusia senantiasa berinteraksi dengan dunia di sekitarnya 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANUSIA DAN ILMU PENGETAHUAN | 299  
 

MENGENALI ALAM SEMESTA 

Pengantar 

Menikmati pemandangan alam merupakan salah satu kegiatan santai yang dapat 
mengendurkan ketegangan akibat tugas-tugas sekolah yang seringkali terasa 
demikian berat. Tidak jarang kesantaian itu berkembang menjadi kesenangan rutin 
yang lalu melahirkan kerinduan yang luar biasa pada alam, pada keteraturan yang 
tiba-tiba saja diikuti dengan amukan dan keporakporandaan yang menghilangkan 
monotoninya. 

Keindahan visual yang begitu menawan menjadi kian lengkap apabila kita mampu 
mengelupas demi lapis tampilan alam semesta untuk sampai pada mekanisme 
mendasar yang melandasinya. Sarang burung di pucuk pohon bukan sekedar tempat 
mengeram telur jika kita mengerti bagaimana punjung jantan selalu saja memilih 
jerami terindah diselingi warna menawan untuk memikat betinanya. Padang rumput 
bukan sekedar hamparan permadani lembut yang nyaman jika kita mengerti bahwa 
kehijauannya memerlukan terlebih dahulu muka bumi yang bergolak selama berjuta-
juta tahun. Ribuan bintang di langit malam bukan lagi kerlap-kerlip cantik jika kita 
mengerti bagaimana selama bermilyar-milyar tahun seonggok awan raksasa tanpa 
bentuk berputar dahsyat, memilin, dan mengerut, untuk menghadirkan gemerlap 
malam yang tak terjamah itu. Padang itu, bintang-bintang itu, menjadi saksi bahwa 
alam mampu menyelaraskan kesemrawutan. 

Seringkali saya menerima pertanyaan, kenapa belajar kosmologi yang begitu jauh dari 
kehidupan manusia yang masih menuntut amat banyak perhatian? Ilmu ini seperti 
tidak berkaitan langsung dengan derap langkah manusia di Bumi yang sibuk 
menapak di planet kecil ini demi mengolah, membangun, dan menguasai alam. 
Kosmolog, dan para astronom, mengembarakan pikiran ke wilayah senyap di antara 
bintang-bintang. Adakah gunanya? 

Mungkin kita bisa mendengar apa yang disampaikan seorang astrofisikawan 
kenamaan William Mc.Crea, bahwa kosmologi adalah sesuatu yang datang pada 
setiap orang, bukan sesuatu yang dapat dipilih untuk dipelajari. Mengapa? Kosmologi 
adalah seluruh sejarah upaya manusia untuk memahami semesta dan memahami 
kehadiran dirinya yang selalu bertanya, ‘mengapa aku ada di sini?’, ‘haruskah aku 
hadir?’ , ‘mengapa aku dapat hadir dalam alam semesta ini?’. Pertanyaan-pertanyaan 
seperti ini sudah menggema sejak manusia tegak berdiri di muka Bumi dan 
menengadah ke langit. 

Apakah Kosmologi? 

Istilah kosmologi berasal dari bahasa Yunani kosmos yang dipakai oleh Pythagoras 
(580-500 SM) untuk melukiskan keteraturan dan harmoni pergerakan benda-benda 
langit. Istilah ini dipakai lagi dalam pembagian filsafat Christian Wolff (1679-1754). 
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Kosmologi adalah pengetahuan tentang alam semesta. Dalam penggunaan modern 
oleh para ilmuwan, kosmologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang berupaya 
memahami struktur ruang-waktu dan komposisi alam semesta skala besar dengan 
menggunakan metode ilmu pengetahuan alam. Ini berarti kosmologi memanfaatkan 
pengamatan rinci untuk memperoleh data dan memanfaatkan teori-teori fisika untuk 
menafsirkan data tersebut, serta mempergunakan penalaran matematika atau 
penalaran logika lainnya yang terkandung dalam teori-teori tersebut untuk 
memperoleh pengetahuan lengkap mengenai alam semesta fisik. 

Kosmologi bukan astronomi yang membagi-bagi seluruh alam semesta menjadi 
galaksi, bintang, planet, bulan, lalu menelaahnya satu demi satu. Kosmologi 
memadukan semua cabang dan ranting pohon ilmu pengetahuan untuk memperoleh 
gambaran yang menyeluruh mengenai alam semesta. Kosmologi menelaah ruang dan 
waktu, menyelidiki asal-usul semua materi pengisi alam, mempelajari peristiwa 
kosmis penting, termasuk asal mula kehidupan dan kemungkinan perkembangan 
kecerdasan. 

Masalah yang dihadapi para kosmolog modern adalah mempersatukan sifat-sifat 
alam semesta teramati untuk memperoleh model-model alam semesta yang akan 
mendefinisikan struktur dan evolusinya. Model alam semesta menjadi sarana yang 
dibangun manusia untuk memperoleh gambaran mengenai alam semesta yang 
demikian luas. Model ini dibentuk dengan bertumpu pada data empiris dan teori-teori 
fisika. Model alam semesta pun senantiasa diujikan. Hasil-hasil amatan baru atau 
teori-teori baru akan mengubah model alam semesta dari waktu ke waktu. 

Apakah model yang dibangun para kosmolog merupakan cermin Alam Semesta? Kita 
mungkin tidak pernah dapat memastikannya. Dalam membuat model alam semesta, 
para kosmolog ibarat seorang pembuat topeng yang harus memasangkan topeng 
buatannya pada seraut wajah tak dikenal, Alam Semesta. Ia hanya mempunyai satu 
Alam Semesta, dan ia berada di dalamnya. Ia tidak pernah mengetahui seperti apakah 
Alam Semesta sesungguhnya. Kosmolog bukan membuat potret alam semesta, ia 
hanya membuat analoginya. Upaya ini tidak sederhana, namun terbukti berhasil 
melahirkan teori-teori tentang asal usul, struktur dan evolusi alam semesta yangdari 
waktu ke waktu menambah pemahaman kita mengenai ruang maha besar yang kita 
huni ini. 

Dari Kosmos Magis ke Mitologi 

Kosmologi modern didukung oleh piranti pengamatan astronomis dan sarana 
penghitung yang amat canggih, sehingga bahkan wilayah-wilayah alam semesta yang 
luar biasa jauh pun dapat dimasukkan ke dalam jangkauan pengetahuannya. Namun 
sebetulnya, selama ribuan tahun sebelumnya, manusia berjuang membuat model alam 
semestanya dengan hanya bertumpu pada mata telanjang dan perhitungan sederhana. 

Model alam semesta paling dini dalam sejarah kosmologi adalah kosmos magis yang 
dipenuhi oleh emosi gaib. Kosmos ini melahirkan kisah-kisah menakutkan yang 
sering kita jumpai dalam dongeng masa kecil. Tidak jelas kapan era ini berawal, tetapi 
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yang jelas masa ini berakhir ketika manusia mulai membangun dan menghuni kota-
kota sekitar 10.000 tahun lalu. 

Pada era ini, kekuatan magis yang bergentayangan dari pohon ke pohon, meloncat 
dari satu gumpalan awan ke gumpalan lainnya, yang mendebur dari lautan ke 
daratan, atau di mana pun mereka bersemayam, menjelma ke dalam tubuh dewa dan 
dewi penguasa kosmos. Inilah era mitologi. Mitologi menjadi kosmologi prailmu, 
karena mitologi adalah upaya tertua manusia untuk mulai menjelaskan kosmos 
dengan cara yang sistematik. 

Mitologi tertua mengenai alam semesta yang dapat ditelusuri sejauh ini, berasal dari 
Sumeria (sekarang Irak), Babilonia, Yunani Cina, Suku Maya dan India. Isi mitologi 
amat beragam, tetapi umumnya dapat ditarik sebuah kesimpulan sederhana bahwa 
semua model itu bersifat antroposentrik, yaitu menjadikan manusia sebagai pusat 
segala kegiatan di dalam alam semesta. Para dewa dan dewi yang sedemikian 
kuasanya pun hanya disibukkan oleh urusan manusia dari waktu ke waktu. 

Awal untuk sebuah Kosmologi Modern 

Mitologi merupakan upaya menjelaskan gejala yang tampil di alam dengan cara 
mencari penyebabnya di luar alam, yaitu kehendak para dewa dan dewi. Era mitologi 
mulai berakhir ketika manusia tidak lagi mencari penyebab gejala di luar alam, 
melainkan dari dalam alam sendiri. Para filsuf Yunani mulai memikirkan air, atau 
udara, atau api, sebagai penyebab segala sesuatu di dalam. Inilah tahap filsafat alam 
yang dimulai kira-kira abad ke-6 SM. 

Sekalipun demikian, gagasan kosmos antroposentrik tetap melekat dalam pemikiran 
Yunani kuno dan terwujudkan dalam gagasan kosmos geosentrik. Bermacam-macam 
model alam semesta muncul dan tenggelam sejak itu, tetapi ada satu kosmos 
geosentrik yang diyakini kebenarannya selama lebih dari 14 abad. Kosmos itu adalah 
kosmos geosentrik Ptolomaues yang diajukan tahun 140. Ptolomaues yakin bahwa 
bukan saja Bumi itu adalah pusat tata surya, tetapi pusat gerak seluruh alam semesta. 
Dengan bantuan aturan-aturan geometri yang rumit, ia mencoba menjelaskan gerak 
benda-benda langit yang tampak sepanjang tahun. Kosmos geosentrik ini terasa 
nyaman untuk manusia, karena bukan saja berarti bahwa ia tetap menjadi pusat 
kegiatan kosmos, tetapi juga bahwa ia adalah mahluk yang pantas mendapat 
perhatian khusus. 

Penggeseran posisi manusia dari tempat yang dipertahankan selama hampir 
sepanjang sejarah pemikiran manusia itu berlangsung melalui konsep heliosentris 
yang diajukan Copernicus. Copernicus mengatakan bahwa gerak benda-benda langit 
sepanjang tahun yang seakan-akan mengelilingi Bumi sesungguhnya adalah gerak 
semu akibat peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Semua planet dan bulan-
bulannya mengedari Matahari dalam suatu tata surya; di luar planet yang terjauh 
terdapat selubung bintang-bintang yang semuanya berpusat di Matahari. Seluruh 
semesta berpusat di Matahari. 
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Gagasan radikal Copernicus yang menggeser posisi manusia ini tidak mudah untuk 
diterima; namun ketika diterima dan dilengkapi dengan hukum gerak planet dari 
Kepler, tafsiran matematis atas alam oleh Galileo, serta pemahaman mengenai gaya 
gravitasi oleh Newton, pemikiran Copernicus menjadi sebuah revolusi pemikiran 
besar yang melandasi perombakan hubungan manusia dengan alam. Keseluruhannya 
membentuk suatu paduan pemahaman mengenai hukum-hukum mekanika yang 
bekerja di seluruh alam semesta. Alam semesta pun terpahami melalui hukum-hukum 
mekanika yang berlaku sama di wilayah mana pun di dalamnya. Konsepsi alam yang 
terbelah antara wilayah duniawi yang fana dan wilayah langit eterial yang kekal serta 
tak terjangkau oleh hukum-hukum alam, runtuh bersama hukum-hukum yang dapat 
dipelajari itu. 

Dari Kosmos Statik ke Kosmos Dinamik 

Newton memperkenalkan konsep gaya ke dalam alam-semestanya; gaya itu adalah 
gaya gravitasi yang bertindak sebagai pengatur gerak dalam alam semesta. Sekalipun 
bersifat menarik, di dalam kosmos menurut konsepsi Newton ini terjadi 
keseimbangan yang luar biasa sehingga alam semesta tetap statik dan tidak bergerak 
mengerut oleh gravitasi. Penyebabnya adalah alam semesta ini tidak mempunyai 
pusat dan terentang takhingga sehingga gaya-gaya yang lahir dari setiap obyek di 
dalamnya saling meniadakan. 

Kosmos Newton dengan gravitasi universalnya yang berlaku di mana-mana ini 
bertahan lebih dari dua setengah abad. Perubahan mendasar di dalam gagasan 
mengenai alam semesta muncul bersama teori kenisbian khusus dan umum yang 
dilahirkan Einstein pada permulaan abad ke-20. Teori ini melandasi hampir seluruh 
upaya pemahaman mengenai alam semesta skala besar di tempat-tempat teori 
Newton tidak bekerja lagi dengan cemat atau bahkan mengalami kegagalan. 

Einstein memperkenalkan kosmologi statik, yaitu sebuah alam semesta yang tidak 
bergerak ke manapun. Berbeda dengan kosmos Newton, Kosmos Einstein ini 
berhingga namun tak berbatas dan mengandung di dalamnya sebuah gaya misterius 
yang ia beri lambang lambda (8). Mengapa ia memperkenalkan gaya ini? 

Di atas kertas, kosmos Einstein sebetulnya bergerak memuai. Namun Einstein 
menolak temuannya sendiri itu karena tidak seorang pun pada masa itu pernah 
memperkenalkan gagasan kosmos yang dinamik. Untuk menghentikan gerak itulah ia 
menambahkan 8 (sesuatu yang kemudian ia sesali sebagai ‘kesalahan bodoh terbesar’ 
yang pernah ia lakukan). 

Selama perkembangan model-model alam semesta itu pula, para astronom 
menemukan bahwa kosmos dipenuhi oleh berbagai ragam bentuk galaksi. 
Pengamatan yang dilakukan sendiri-sendiri oleh Edwin Hubble dan Vesto Slipher 
menunjukkan bahwa garis-garis pada spekra galaksi-galaksi itu ternyata cenderung 
bergeser ke panjang gelombang yang lebih merah daripada seharusnya. Gejala inilah 
yang kemudian ditafsirkan sebagai petunjuk bahwa alam semesta ruang dinamik 
yang bergerak dari waktu ke waktu, galaksi-galaksi saling menjauh. Pada tahun 1929, 
Hubble menghitung bahwa kian jauh galaksi kian tinggi laju menjauh galaksi tersebut. 
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Tafsiran ini melahirkan perdebatan yang cukup panjang. Bayangkan bahwa sebuah 
galaksi berjarak sekitar 10 milyar tahun cahaya akan menjauh dengan laju 200.000 
km/detik atau 0,6 kali laju cahaya. Laju setinggi itu untuk benda semasif galaksi amat 
sukar untuk dijelaskan melalui model-model alam semesta yang ada. 

Persoalan ini menjadi jelas ketika seorang paderi dan kosmolog Belgia LemaitrL (1931) 
mengajukan model kosmos yang mengembang. Menurut LemaitrL gerak galaksi 
adalah bukti bahwa alam semesta memuai. Pemuaian itu demikian rupa sehingga 
ruang-waktu terus membesar tetapi tanpa menyebabkan galaksi-galaksi sendiri ikut 
membesar; hanya jarak di antaranya kian membesar. 

Pertanyaannya, darimana asal gerak memuai tersebut? Mengapa alam semesta 
membesar terus menerus? 

Model Alam Semesta Ledakan Dahsyat 

Jika alam semesta sekarang sedang terus menerus memuai, tentu ada suatu waktu di 
masa lampau ketika ukurannya jauh lebih kecil daripada sekarang. LemaitrL sendiri 
mengajukan modelnya yang menyatakan bahwa pada awal alam semesta, ada sebuah 
peristiwa mirip ledakan ‘atom’ amat dahsyat yang mengawali alam semesta. Ledakan 
itulah yang menyebabkan ruang-waktu memuai dan kini terejawantahkan dalam 
gerak saling menjauh galaksi. 

Pada tahun 1940-an George Gamow dan rekan-rekannya melahirkan konsep Ledakan 
Dahsyat Panas (The Hot Big Bang Model). Konsep ini merupakan kelanjutan dari 
konsep LemaitrL. Gamow menyatakan bahwa masa dini kosmos ditandai dengan 
suhu dan rapatan yang amat tinggi, namun kemudian suhu dan rapatan itu menurun 
seiring dengan gerak muaian alam semesta. Bagaimanapun, sisa radiasi yang amat 
panas itu tidak lenyap begitu saja. Gamow memprakirakan bahwa sisa radiasi masa 
muda alam semesta itu dapat dideteksi pada kosmos masa kini dalam bentuk radiasi 
bersuhu amat rendah pada riak gelombang mikro. 

Pemuaian dan pendinginan kosmos menyebabkan zarah subatom mulai terbentuk, 
untuk kemudian membentuk atom-atom. Atom-atom inilah yang menjadi cikal bakal 
seluruh penghuni kosmos, termasuk manusia. 

Gagasan Gamow pada saat diajukan belum mempunyai dukungan empiris. 
Sementara itu muncul Teori Keadaan Tetap yang membantah Model Ledakan 
Dahsyat. Bondi, pengaju teori itu, menyatakan bahwa alam semesta tidak mempunyai 
awal dan akhir. Kosmos selalu ada dan akan selalu ada; di dalamnya senantiasa 
terbentuk materi baru untuk mengganti materi lama yang musnah. Dengan demikian 
alam semesta senantiasa tetap, tidak berubah dalam skala besar sekalipun mengalami 
perubahan pada skala kecilnya. Untuk ilmu pengetahuan, konsep yang diajukan 
Bondi ini amat menarik karena tidak menghadapkan para ilmuwan pada pertanyaan 
mengenai asal mula alam semesta yang tidak terjelaskan. 

Pada tahun 1965 Arno Penzias dan Robert Wilson dari Laboratorium Telefon Bell 
secara tidak sengaja mendeteksi sinyal aneh dari langit. Sinyal ini, yang ditangkap 
pada riak gelombang mikro dan mempunyai suhu 3 K, ternyata bukan berasal dari 
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sebuah obyek langit, namun dari seluruh bagian kosmos. Sinyal itu ternyata tersebar 
secara merata dan dapat dideteksi ke arah manapun antena radio pendeteksi di 
arahkan. Radiasi ini lalu disebut sebagai radiasi latar belakang kosmos beriak 
gelombang mikro. 

Telaah oleh Robert Dicke dan rekan-rekannya dari Universitas Princeton 
menunjukkan bahwa radiasi itu tidak lain adalah radiasi sisa masa muda kosmos 
seperti yang diharapkan Gamow. Radiasi yang menyebar secara serbasama dan 
isotropik itu sejauh ini menjadi landasan untuk ketepatan model Ledakan Dahsyat 
memaparkan masa muda alam semesta. Maka kosmologi masa kini pun bertumpu 
pada model Ledakan Dahsyat sebagai paradigma utamanya. 

Ketertalaan yang Amat Menakjubkan 

Pemaparan singkat di atas memperlihatkan upaya para kosmolog untuk menjadikan 
gejala yang tampak dalam alam semesta sebagai acuan pembentukan model-model 
yang akan memberikan gambaran mengenai alam semesta secara keseluruhan. 

Di belakang pemaparan itu sendiri sebetulnya tersimpan sebuah pertanyaan 
mendasar yang bermaksud mendapatkan jawaban: ‘mengapa alam semesta seperti 
ini? Sebuah pertanyaan tradisional kosmologi yang terus terbawa dalam nafas 
modernnya. Pertanyaan yang semula muncul karena rasa ingin tahu kian menjadi 
dorongan pencarian makna ketika para ilmuwan menyadari betapa sebetulnya alam 
semesta ini mempunyai kebolehjadian yang amat kecil untuk menjadi ada; apalagi jika 
kemudian kita menyadari betapa sangat rumit dan halusnya syarat yang diperlukan 
untuk mendapatkan alam semesta yang berpengamat sadar (seperti manusia). 
Kenyataannya, alam semesta seperti ini dan kita ada di dalamnya. 

Berbagai gaya berjalin dalam ketertalaan yang amat halus, sehingga sedikit perubahan 
pada salah satu saja faktor yang berperan dalam pengevolusian alam semesta, betapa 
pun tak terbayangkan kecilnya, akan meruntuhkan keseluruhannya; membayangkan 
bahwa akan ada kehidupan dalam alam semesta yang berbeda itupun menjadi 
hampir-hampir tidak mungkin. Melalui penelaahan terhadap evolusi kehidupan dan 
seluruh struktur pendukungnya, banyak kosmolog menyimpulkan bahwa kehidupan 
hanya menjadi mungkin karena di dalam alam semesta berlangsung penggabungan 
yang sangat seksama antara berbagai interaksi fisika (seperti gaya gravitasi, 
elektromagneik dan gaya nuklir kuat serta gaya nuklir lemah) dan tetapan-tetapan 
dasar alam (misalnya laju cahaya, muatan elektron, massa proton). 

Mengapa alam semesta seperti ini? Mengapa tetapan-tetapan dasar alam sedemikian 
harganya sehingga interaksi fisika yang terkait dengannya berhasil membangun suatu 
struktur yang menghadirkan, mendukung, mengevolusikan kehidupan, dan 
mempertahankan kelangsungannya sejauh ini? Mengapa alam semesta memuai 
dengan laju yang amat tepat, begitu rupa, sehingga jika sedikit saja lebih cepat akan 
menyebabkan seluruh materi di dalamnya cerai berai dan galaksi, bintang, planet, 
serta tentu saja kita, tidak pernah ada di dalamnya; tetapi mengapa juga tidak sedikit 
saja lebih lambat sehingga seluruh alam semesta akan runtuh sebelum galaksi-galaksi, 
bintang-bintang, planet-planet, apalagi kita, dapat terbentuk? 
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Bukan hanya ketertalaan yang ‘sangat tidak boleh jadi’ semata yang menarik 
perhatian. Terlebih dahulu para ahli fisika dan kosmolog menemukan ‘kebetulan’ 
pada berbagai maujud (entitas) fisika yang membangkitkan keingintahuan. Suatu 
kebetulankah bahwa umur alam semesta (suatu maujud yang mencirikan struktur 
skala besar alam semesta) dan nisbah (rasio) antara gaya gravitasi dan gaya elektrik 
dalam atom (yang mencirikan struktur mikroskopik alam semesta) dapat dinyatakan 
oleh bilangan yang sama, 1040; padahal keduanya berasal dari wilayah yang 
menerapkan hukum-hukum fisika berbeda yang sejauh ini diketahui tidak saling 
berhubungan; suatu kebetulankah bahwa jumlah zarah masif dalam alam semesta 
adalah pangkat dua dari bilangan itu? 

Suatu kebetulankah bahwa semua bintang, terlepas dari keragaman jenisnya, 
mengandung kira-kira 1060 nukleon? Suatu kebetulankah bahwa ruji planet 
senantiasa merupakan kelipatan akar ukuran cakrawala alam semesta? Suatu 
kebetulankah bahwa massa rata-rata untuk ukuran tubuh manusia yang-mungkin 
merupakan akar nisbah massa planet terhadap massa proton? 

Persoalan menyangkut asal usul harga tetapan dasar dan interaksi fisika yang telah 
memungkinkan hadirnya alam semesta tertala yang penuh dengan ‘kebetulan’ ini, 
sampai sekarang belum terjawab. Sejauh ini harga-harga itu harus diterima sebagai 
terberi, demikian adanya, dan tidak dapat diketahui dari teori manapun yang selama 
ini berhasil dikembangkan. 

Mengapa alam semesta seperti ini? Mengapa kita mengamatinya demikian? 

Inilah pertanyaan luar biasa menarik yang terus menantang kosmologi untuk 
berupaya keras mencari jawabannya. 

Terlepas dari pertanyaan yang amat mendasar itu, mungkin tetap saja kita bertanya, 
apa gunanya belajar kosmologi? Apa gunanya belajar astronomi? 

Dalam hal menjawab pertanyaan praktis ini, mungkin kita dapat menoleh sebentar 
pada Matahari dan meninjau mekanisme pembangkitan energi di dalamnya. Matahari 
sudah bersinar untuk waktu yang amat lama, 4,5 milyar tahun, dan masih akan terus 
bersinar selama kira-kira 5,5 milyar tahun lagi. Energi dahsyat yang memungkinkan 
umur yang demikian panjang itu adalah energi nuklir. Pemahaman terhadap 
pembangkitan energi di bintang-bintang telah menyumbang banyak terhadap 
pengetahuan mengenai mekanisme pembangkitan energi nuklir, yang selain dapat 
saja berguna, tetapi sekaligus demikian dahsyat. 

Astronomi memang sangat jauh. Astrofisika demikian rumit dan seperti tidak 
berbicara tentang Bumi. Kosmologi demikian luas dan seperti tidak menapak di Bumi 
yang gegap gempita. Namun dari astrofisika-lah lahir pemahaman mengenai Helium 
yang menyebabkan bencana balon gas Hindenburg (1930-an) tidak terulang lagi. Dari 
pengamatan terhadap gerak planet-lah berbagai satelit yang kini membantu kita 
mengetahui lebih dulu kondisi cuaca, sehingga dapat melakukan antisipasi atas gejala 
yang mungkin muncul, dapat sampai ke orbitnya mengedari Bumi. 
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Kemudian, jika kita menoleh pada Venus, kita pun melihat sebuah planet yang pada 
dini hari terlihat amat mempesona sebagai Bintang Timur, atau cemerlang 
menakjubkan pada senja hari sebagai Bintang Kejora di kaki langit barat. Namun 
pemahaman lebih rinci mengenai kondisi planet yang seringkali disebut sebagai 
kembaran Bumi ini segera saja memperlihatkan bahwa pemanasan dahsyat akibat efek 
rumah kaca telah membuat planet ini ibarat neraka bersuhu 4500 C; sebuah efek 
rumah kaca yang dapat saja, bahkan sudah mulai, berlangsung di Bumi akibat ulah 
manusia yang bergiat dengan industri yang tidak ramah lingkungan. 

Jika menoleh pada Mars, kita berjumpa dengan planet kemerahan beralur seperti 
saluran-saluran air buatan tangan mahluk cerdas. Untuk waktu yang lama planet ini 
menjanjikan kemungkinan manusia Bumi akan mempunyai teman. Namun harapan 
itu tetap tinggal harapan yang belum juga terbukti sampai sekarang. Ada banyak 
temuan dari planet amat dingin ini. Namun apakah ada kemungkinan kehidupan di 
sana? 

Dengan contoh sederhana inilah kita sebetulnya dapat menarik benang merah yang 
amat nyata dari upaya manusia mempelajari astronomi dan, lebih luas lagi kosmologi: 
bahwa hanya ada satu Bumi yang terbentuk pada waktu yang tepat, dalam ruang 
yang tepat, yang demikian nyaman untuk kehidupan sehingga ia hadir, tumbuh, 
berkembang, dan menjadi sadar untuk dapat bertanya: mengapa semua demikian? 
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KEHIDUPAN KEDUA:  
Tentang�Nalar�dan�Horizonnya�

 

Few of them made it into thirty. 
Old age was the previlege of rocks and trees. 

One had to hurry, to get on with life 
before the sun went down 

before the first snow 
Thirteen-year-olds bearing children, 

four-year-olds stalking birds’ nests in the rushes, 
leading the hunt at twenty— 

they aren’t yet, then they are gone. 
Infinity’s ends fused quickly. 

Witches chewed charms 
with all the teeth of youth intact. 

A son grew to manhood beneath his father’s eye. 
Beneath the grandfather’s blank sockets the grandson was born. 

… 
Life, however long, will always be short. 

Too short for anything to be added. 
 

— Wislawa Szymborska 

Our Ancestor’s Short Lives 

Donal B. Calne, pakar neurologi dari Kanada, menulis buku Within Reason (1999) yang 
oleh KPG diterbitkan jadi Batas Nalar (2004). Diterjemahkan dengan menarik oleh 
Parakitri T. Simbolon, pembaca bisa dibuat yakin betapa gramatika Bahasa Indonesia 
sungguh bisa menghadirkan uraian ilmiah yang terang dan intim, seakan bagian dari 
obrolan sehari-hari. Adapun kosakata bahasa nasional kita ini ternyata keadaannya 
memang lumayan dahsyat, sehingga alih-bahasa sejumlah terma ilmiah dengan kosa 
kata yang ada, atau yang baru, sanggup membuat pembaca kian sadar betapa Bahasa 
Indonesia memang sudah punya potensi yang sama dengan Bahasa Yunani: sama-
sama bahasa asing, yang hasratnya untuk diintimi menuntut kerja keras nalar; nalar 
yang menurut Calne memiliki batas yang tak tertembus, sehingga nalar bukan saja tak 
bisa dimintai tanggung jawab, tapi juga mematok mentok perkembangan manusia. Di 
halaman 417, Calne antara lain menyatakan bahwa kemajuan manusia (human 
progress) adalah hasil optimisme yang bertegas-tegas namun tak realistis —  yaitu 
bahwa cara hidup kita yang mutakhir lebih tinggi mutunya dari semua cara hidup 
sebelumnya. 

Benarkah kehidupan spesies manusia tak bergerak maju sejak evolusi menghasilkan 
nalar? Jika ukuran human progress diletakkan pada berubahnya bentuk hubungan 
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antara spesies manusia —  yang harus melanjutkan hidup —  dengan alam yang 
tampak terus-berubah-serba-tak-terduga, bisa disimpulkan memang bahwa 
kehidupan manusia sama sekali tak bergerak maju. Sejak ratusan ribu tahun yang 
silam, hingga hari ini, spesies manusia masih tetap melanjutkan hidup diri dan 
spesiesnya dengan terus-menerus beradaptasi dengan alam yang dikira tak dapat 
sepenuhnya dipahami itu. 

Kita jelas belum berhasil membalik pola hubungan itu menjadikan alam sepenuhnya 
beradaptasi dengan manusia. Kita bahkan belum bergerak maju dalam membuat agar 
manusia “apa-adanya” dengan segenap kecenderungan gelapnya, beradaptasi 
mendidik dan menyelaraskan diri dengan manusia seharusnya yang mengandung 
banyak kemungkinan menakjubkan itu. Homo Sapiens, kerabat dekat kera dan 
monyet ini, memang masih kelewat manusiawi, masih tetap hidup dan berbiak 
dengan mementingkan diri dan spesiesnya. Mereka belum sepenuhnya beranjak naik 
membentuk kehidupan yang mampu melampaui kepentingan diri dan spesies, 
mengaktualkan segala potensi nalarnya yang luarbiasa itu. 

Namun demikian, jika ukuran kemajuan manusia diubah dan diletakkan pada 
bertambahnya harapan hidup dan meluasnya persebaran populasi manusia di Bumi, 
orang tentu bisa menyimpulkan bahwa dengan segala keruwetannya, kehidupan 
manusia telah relatif bergerak maju. Kajian arkeologis dan antropologis masyarakat 
prasejarah tentu banyak membantu menerangi soal ini. Puisi Wizlawa Szymborska, 
pemenang Hadiah Nobel Sastra 1996, yang diterjemahkan dari Bahasa Polandia oleh 
Stanislaw Baranczak dan Clare Cavanagh, dengan kuat menyajikan kelamnya hidup 
leluhur manusia; hidup yang demikian singkat, begitu singkat sehingga sepanjang 
apapun ia terentang, tetap tak sanggup menampung sekaligus memekarkan hal-hal 
baru. Singkatnya, kehidupan leluhur manusia terentang begitu panjang dan keras 
memenuhi sebagian besar sejarah manusia di Bumi. Para penghuni rahim batu itu, 
yang hidupnya hanya sedikit lebih panjang dari hidup kera dan monyet, bisa 
menanggung hidup yang agak lebih panjang karena mereka terus menerus 
mengembangkan nalar. Juga karena, antara lain, kawanan Tyrannosaurus tak 
berkembang otaknya dan keburu punah jutaan tahun sebelumnya. Usia 50 tahun 
lebih, bukan lagi hak itimewa bongkahan padas dan bukit karang. Di banding dengan 
apa yang sudah dicapai manusia di simpang alaf ini, kehidupan leluhur manusia di 
jaman batu adalah kehidupan yang luar biasa menarik hanya bagi kaum romantik, 
dan bagi industrialis film kartun kanak-kanak. 

Abad 20 yang baru saja lewat memang bisa dikenang sebagai abad yang mengungguli 
semua abad sebelumnya dalam hebatnya kekejian pembantaian etnis di Jerman dan 
Armenia, perang saudara di Rusia dan Cina, penumpasan orang-orang yang dituduh 
komunis di Indonesia. Pernah ada sebuah masa di abad ke-20 di mana orang ragu 
mungkinkah abad ini bisa merampungkan dirinya sebagai sebuah abad yang utuh 
akibat kegilaannya menumpuk kekuatan destruktif yang bisa menghancurkan dirinya 
berkali-kali. Abad 20 akhirnya memang berlalu, tetapi di simpang alaf ke-3 ini, 
kekejaman manusia terhadap sesamanya tidak dengan sendirinya ikut silam. Di 
Indonesia, kita bahkan menyambut persimpangan alaf ini dengan perang etnik di 
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Kalimantan, penumpasan antar umat beragama di Maluku dan Poso; dan 
Indonesiapun seakan menjadi sebuah tanah air yang menghitung bulan, menunggu 
purnama terakhirnya sebagai sebuah bangsa. Tetapi, mengidentikkan tingginya 
kekejian manusia dengan meningkatnya perkembangan nalarnya, adalah langkah 
yang berbahaya. 

Orang memang gampang tergoda pada pengidentikan itu dengan, misalnya, 
menunjuk fakta betapa rakyat dan cendekiawan Jerman, bangsa yang terkenal dengan 
prestasi filsafat dan kebudayaan itu, berduyun-duyun mendukung seorang pelukis 
gagal dengan kumis yang buruk yang tegak dengan gagasan biadab membersihkan 
Eropa dari turunan Musa. Bukan hanya Martin Heidegger, filsuf besar itu, yang ikut 
mendukung Hitler, tetapi juga Werner Heisenberg, salah seorang tokoh terpenting 
Mekanika Kuatum, yang bahkan menjadi kepala proyek senjata nuklir Jerman. Orang 
bisa berdebat bahwa keterlibatan Heisenberg dalam proyek maut dengan gaya 
kerjanya yang tampak kacau dan serba-tak-pasti, justeru telah menyabot proyek 
penghancur dunia itu, tetapi ini tak menghapus fakta bahwa cendekiawan paling 
cemerlang pun bisa terlibat proyek berdarah. Namun, kekejaman Nazi Hitler yang 
demikian mencekam dan mengguncang, membuat orang lebih mudah terseret 
memusatkan perhatian pada kamp-kamp konsentrasi, dan gampang abai pada fakta 
bahwa meningkatnya dukungan cendekiawan dan rakyat Jerman pada Hitler tidaklah 
datang serta merta. Dukungan itu membesar setelah Hitler berhasil menyelesaikan 
sejumlah soal ekonomi politik yang Republik Weimar gagal membereskannya, bukan 
terutama karena Hitler mengusung gagasan besar membuat menjulang keunggulan 
ras Arya yang mesti ditegakkan dengan cara apapun, termasuk jika harus membakar 
tuntas kaum Semit hingga ke tulang belulang yang terakhir. 

Yang juga sering dilupakan adalah bahwa jumlah ilmuwan Jerman yang tak 
mendukung Hitler masih lebih banyak dari jumlah yang mendukungnya. Ada juga 
cendekiawan yang tadinya mendukung Hitler, termasuk Heidegger, pelan-pelan 
mencabut dukungan tersebut setelah kekejaman Hitler tercium kian tajam. Sementara 
itu, di antara mereka yang tak mendukung Hitler, banyak yang kemudian 
menggabungkan diri dengan para cendekiawan dan seniman Yahudi Jerman dan 
Eropa, dan kabur meninggalkan Benua itu. Sebagian dari pelarian ini, berhasil sampai 
ke Amerika, yang kemudian ikut membuat negeri itu mencapai prestasi kebudayaan 
dan ilmu pengetahuan yang luarbiasa. Jika Walter Benjamin masih hidup, ia mungkin 
akan bilang bahwa ibukota abad ke-19 memang tegak di Paris, tetapi ibukota abad ke-
20 menjulang di New York. Para pelarian itu juga ikut membuat pencapaian ilmu dan 
teknologi di paruh kedua abad ke-20 yang baru lewat, jadi jauh lebih besar dibanding 
dengan seluruh perkembangan ilmu dan teknologi sejak jaman prasejarah hingga 
Revolusi Industri, bahkan dibanding dengan segenap perkembangan hingga pada 
Akhir Perang Dunia II. 

Seluruh persoalan ummat manusia di awal millenium ke-tiga ini, bahkan seluruh 
persoalan besar dan kecil seluruh manusia sejak mereka muncul di bumi, adalah 
variasi dari sebuah tema yang sudah mekar sejak 4 atau 5 juta tahun yang silam. Akar 
besar persoalan itu muncul ketika, dengan mekanisme yang rinciannya belum 
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sepenuhnya bisa diurai, sejumlah molekul memperoleh dorongan untuk 
mereproduksi dan mengekalkan diri. Gejala yang sama sekali baru di alam semesta 
yang kita kenal ini, gejala yang dikenal sebagai Kehidupan, dengan K, adalah gejala 
yang harus dipertahankan, apapun caranya, apapun korbannya. Ada yang melihat 
bahwa dorongan Hidup yang tak terbendung ini, adalah bentuk lanjut dari dorongan 
intrinsik untuk naik mencapai tingkat tertentu kompleksitas, secara fungsional dan 
struktural: suatu pencanggihan kombinasi diferensiasi dan integrasi pada dimensi 
skala, spasial, dan temporal. Ringkasnya: sebuah dorongan yang dekat dengan 
konstitusi ontologis semesta raya seisinya yang berevolusi dari suatu kehampaan. 

Reproduksi dan pengekalan diri hanya mungkin jika ada sumber-sumber pemasok 
materi, energi dan informasi, yang ketersediaannya relatif mantap. Masalahnya 
adalah: sumber-sumber material penyambung hidup tidak selalu tersedia cukup di 
sekitar, sementara lingkungan alam yang menopang bisa setiap saat berubah dengan 
besaran perubahan yang sanggup memunahkan proses reproduksi dan pengekalan 
diri itu. Kemungkinan terhentinya proses reproduksi dan pengekalan diri ini, yakni 
Kematian, dengan K, selalu menghantui sejak Kehidupan pertama kali muncul. Segala 
upaya ditempuh oleh molekul-molekul hidup yang pertama untuk mempertahankan 
kehidupannya, termasuk jika harus memangsa molekul-molekus hidup yang lain. 

Ancaman dari pemangsa, kelangkaan sumber-sumber, dan ketak-pastian lingkungan 
yang semuanya bisa mendatangkan kematian itu, membuat rasa takut menjadi rasa 
yang paling tua dalam kehidupan, lebih tua dari kemanusiaan. Rasa takut adalah 
pasangan kehidupan, induk dari seluruh perasaan manusia, yang akan menyosok 
kian kuat ketikasumber-sumber penyambung reproduksi dan pengekalan diri 
terancam. Rasa takut purba itu menemani molekul-molekul hidup yang pertama, 
yang terus menerus berjuang mempertahankan hidup menembus waktu jutaan tahun. 
Dalam proses trial and error itu, sebagian besar molekul primordial gagal melanjutkan 
hidup. Yang berhasil, semua juga tahu, adalah mereka yang paling mampu 
menyesuaikan diri dengan keadaan yang serba menekan itu. 

Dari keaadaan yang serba sulit itulah, nalar berkembang di mana rasa takut mulai 
surut ketika pengalaman menunjukkan bahwa alam, betapapun tampak kacaunya 
ternyata lama-lama menunjukkan sejumlah keteraturan yang datang dengan sejumlah 
tanda. Alam mungkin keras, tapi ia tidak pernah berdusta. Harapan adalah ketakutan 
yang diberi ragi pengalaman dan pengetahuan akan keteraturan dunia. Dari 
pengalaman yang kian menumpuk akan keteraturan dunia, nalar kelak membangun 
bahasa, agama dan moral; sekumpulan perangkat yang membantu manusia 
menyiasati kelangkaan sumber-sumber dan kepungan ancaman. 

Karena dibangun untuk merespon situasi tertentu, produk-produk nalar tentu punya 
jangka hidupnya sendiri. Selama masih bisa membantu manusia berbiak dan 
mengekalkan diri, produk-produk itu tentu saja tetap bertahan. Begitu produk-produk 
tersebut mempersulit, apalagi menghambat reproduksi dan pengekalan diri manusia, 
maka produk-produk tersebut, betapun bergunanya mereka tadinya, betapapun luhur 
dan kekalnya mereka mendaku, akan dengan sendirinya ditinggalkan. Jangankan 
produk-produk nalar, bahkan nalar itu sendiri, setinggi apapun tingkat 
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perkembangan evolusionernya, akan ditanggalkan jika ia – karena sebuah keadaan 
yang sangat luar biasa tak lagi mampu menjamin reproduksi dan pengekalan diri 
manusia. Nalar, seperti halnya tangan, memang tak punya air mata untuk tetes (Hands 
have no teras to flow dari sebaris Dylan Thomas: The Hand That Signed the Paper). Nalar 
dan tangan manusia dalam banyak kasus telah ikut bekerja dalam bembuat lembar-
lembar sejarah berlumur darah. Namun demikian, perlahan-lahan kita makin tahu 
bahwa nalar dan tangan yang terlibat dalam kejahatan yang memalukan itu, yang 
meneken kontrak untuk melantak kota, membiakkan wabah, menumbuhkan 
kelaparan dan merampas kesempatan pendidikan bebas sekian generasi, bukanlah 
nalar dan tangan yang sepenuhnya merdeka. Keduanya bertindak di bawah 
penindasan kecemasan dan ketakutan yang memang mahir menggunakan banyak 
kedok. Ringkasnya, nalar dan tangan yang menumpahkan darah adalah nalar dan 
tangan yang sama-sama terjepit dalam batas-batasnya. Bedanya mungkin adalah 
bahwa jika tangan tak bisa menyadari keterjepitan dan datas-batas itu, nalar jelas bisa. 

Nalar memang punya batas-batasnya. Dan nalar yang tahu batas-batasnya, adalah 
juga yang tahu bahwa batas-batas itu bukanlah batas yang tak bisa dilampaui. 
Sumbangan terpenting buku terbitan KPG ini adalah bertambahnya literatur 
berbahasa Indonesia yang memaparkan batas nalar bentuk pertama, yakni batas-batas 
yang berasal dari asal-usul evolusionernya. Namun demikian, pandangan esensialistik 
yang membayang agak kuat di buku Calne, yakni pandangan bahwa karena asal-usul 
evolusionernya yang mengabdi pada kepentingan diri dan spesies, maka nalar 
manusia akan terus menerus terbatas dalam wilayah yang melahirkannya, terus 
menerus kebingungan mengahadapi bilangan-bilangan raksasa dan rumit, adalah 
pandangan yang layak ditinjau ulang. Kajian para pakar seperti Steven Pinker atau 
Marvin Minsky, adalah kajian yang mencoba menembus sebagian dari batas-batas 
formal tradisional itu. Kitapun bisa berkata bahwa nalar, seperti halnya manusia, 
tidaklah ditentukan dan dinilai oleh asal-usulnya, tetapi oleh kemungkinan-
kemungkinan yang setengah mati dicapainya. 

Ketimbang batas nalar jenis pertama, yang lebih menindas dan lebih perlu mendapat 
prioritas kajian adalah batas jenis kedua, yakni batas-batas yang disungkupkan oleh 
kecemasan manusia sendiri. Jika batas nalar yang pertama diwariskan lewat gen, batas 
nalar yang kedua diwariskan lewat meme. Batas-batas itu, sungkup itu, kita tahu, bisa 
datang dalam bentuk rasialisme dan berbagai sentimen religius dan politik; produk-
produk nalar yang tadinya mungkin berguna untuk menjamin pengekalan diri 
sekelompok tertentu manusia, tetapi yang tak sesuai lagi dengan kenyataan yang 
tumbuh; sungkup-sungkup yang menyebabkan abad ke-20 menjadi abad paling 
kelam dalam sejarah. Sungkup itu juga bisa datang dalam bentuk bahasa yang carut 
marut bertingkat-tingkat dan menolak untuk tampil menyatakan diri dengan terang 
benderang. Bahkan teori ilmiah yang mapan pun bisa bekerja dan merosot menjadi 
sebentuk sungkup, terutama ketika ia kehilangan kepekaan atas batas-batasnya. 

Kemelut besar yang kini melanda Indonesia jelas lebih disebabkan oleh batas-batas 
nalar yang kedua. Volume otak para pemimpin Malaysia atau Korea Selatan mustahil 
lebih besar dari volume otak para pemimpin Indonesia. Berasal dari leluhur yang 
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sama yang menyebar keluar dari Afrika, otak orang-orang Indonesia jelas serupa 
belaka dengan otak orang Amerika atau orang manapun di bumi ini. Bahwa dengan 
otak yang persis sama itu, hasilnya adalah buah yang berbeda, menunjukkan bahwa 
tentu ada yang keliru dengan cara kita menggunakan dan memperlakukan otak. 
Tampaknya kita memang tak cukup membantu otak kita, agar bisa tumbuh dan 
berkembang sesubur-suburnya. Kita tak menopangnya dengan pasokan informasi 
yang memadai, dengan pengikisan produk kognitif yang kadaluwarsa: pengertian 
tentang Diri, indentitas dan dunia yang sungguh sempit dan dangkal. 

Salah satu peran terpenting seni, khususnya seni modern, adalah bahwa ia ikut 
mendobrak horison-horison nalar itu, mengoyak sungkup-sungkup sosial politik dan 
menelanjangi kecemasan-kecemasan manusia. Dengan tetap meneruskan semangat 
seni purba yang menghiasi dinding-dinding rahim batu di jaman palaeolitikum, yakni 
semangat proleptik yang hendak mewujudkan di masa sekarang hal-hal yang masih 
akan terjadi nanti, seni modern telah ikut memperluas pengertian kita akan 
kemungkinan-kemungkinan nalar, menyeret kita keluar dari prasangka palsu kita, 
mempertajam kepekaan kita akan luka dan kerentanan orang lain, sesama makhluk. 
Seni memang tidak akan sanggup menyelamatkan dunia atau menebus manusia, 
tetapi mereka yang nalar dan tubuhnya pernah mencerna habis karya-karya yang 
kuat, akan mengalami dunia dan memandang manusia dengan cara yang baru. 

Jika tangan punya keringat untuk menguap karena kerja, benak punya gumpalan 
untuk melatu menyebarkan ilham, untuk menyadari motif-motif manusia. Calne 
menegaskan, menentukan peringkat motif-motif berada dalam batas-batas wilayah 
nalar, tetapi memilih di antara peringkat itu berada di luar batas-batas tersebut. Nalar 
instrumental barangkali memang tak sanggup memilih. Ia memang hanya alat. Tetapi 
ketak-sanggupan nalar instrumental memilih di antara peringkat itu, lebih sering 
terjadi karena terbatasnya informasi dan waktu untuk memprosesnya, sementara 
tindakan harus segera diambil untuk memastikan kelanjutan hidup. Tak jarang, 
keterjepitan untuk meneruskan hidup di hari ini, mengorbankan peningkatan mutu 
hidup di masa depan yang bisa terasa masih sangat jauh. Jika diberi waktu yang 
cukup, dan dipasok dengan bahan-bahan yang memadai, nalar instrumental bisa 
mengembangkan diri menjadi nalar kritis, nalar yang jika diasah terus bisa menuntun 
manusia memutuskan — kembali mengutip Szymborska, pada puisi Possibilities: I 
prefer the absurdity of writing poems to the absurdity of not wirting poems. 

Nalar instrumental yang perkasa dan nalar kritis yang yang bisa menggugat dirinya, 
seperti halnya belahan otak kiri dan kanan, keduanya tentu diperlukan untuk 
mengubah dunia ini agar manusia dan segenap bentuk kehidupan tak lagi harus 
ditindas dan disihir oleh pigmen imajinasinya akibat kelangkaan sumber-sumber 
penyambung hidup. Pemahaman yang lebih baik tentang nalar memang bisa 
membantu kita membentuk suatu kerangka kerja di mana kita dapat menempatkan 
hukum-hukum alam yang mungkin diketahui dan mengakui serba tanggungjawab 
kita sebagai spesies paling kuasa di bumi (hal.415). Pemahaman seperti itu sanggup 
membantu manusia agar bisa hidup berdampingan di atas bumi dengan ruang dan 
sumber-sumbernya yang — untuk sementara relatif tetap dibiarkan —  terbatas. 
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Selain belum bisa membuat bumi menjadi planet dengan sumber-sumber yang tak 
terbatas, kita pun belum bisa mengkoloni Tatasurya atau Bimasakti, sehingga 
pengertian tentang energi tak-terbarukan menjadi pengertian yang sudah bisa hilang 
dari ingatan. Tetapi kita sudah punya setumpuk pengetahuan yang bisa membantu 
kita mengikis sebagian besar rasa takut primordial akan kelangkaan dan ancaman itu. 
Yang jelas, kita kini bisa berkata tegas bahwa semua manusia adalah wadah 
kehidupan yang asal usulnya bisa dilacak sampai pada kelahiran kosmos. 
Lingkunganlah yang membangun kecenderungannya memandang orang lain sebagai 
calon pemangsa yang tak bisa dipercaya, jika ia merasa dirinya lebih lemah. Dan jika 
ia merasa dirinya lebih kuat: kecenderungan mengabaikan dan meremehkan orang 
lain, bahkan memandangnya sebagai calon mangsa pengekalan diri, terutama ketika 
ketersediaan sumber-sumber terancam. 

Tak ada memang yang benar-benar jahat pada manusia, dan kita tak lagi bisa menilai 
sejarah secara hitam putih. Satu-satunya kejahatan manusia adalah karena mereka 
takluk pada dorongan kehidupan untuk mengekalkan diri, sementara sejumlah 
keterlanjuran sejarah bertebaran menghambat dorongan itu. Keterlanjuran itu adalah 
juga buah dari dorongan reproduksi dan pengekalan diri manusia lain. Mereka semua 
tunduk pada dorongan kehidupan bentuk pertama, yakni reproduksi dan pengekalan 
diri secara genetis, dan tak bisa sepenuhnya merengkuh Kehidupan Kedua: 
kehidupan dengan reproduksi dan pengekalan diri secara memetis. Sebagian besar 
tokoh agung yang dihormati sejarah adalah mereka yang berjuang naik memilih 
kehidupan kedua. Beberapa di antara mereka — Sidharta Gautama dan Al-Ghazali, 
misalnya —  bahkan meninggalkan anak dan keluarganya, bagian dari diri genetisnya. 

Sambil mengupayakan sistem pengaturan dunia yang mencegah tumbuhnya 
keterlanjuran baru, dan memberi ruang yang relatif sama bagi semua manusia untuk 
mengekalkan diri, layak juga kita renungkan perkembangan mutakhir nalar. 
Pencapaian nalar dalam bentuk Teori Relativitas dan Mekanika Kuantum, misalnya. 
Satu-satunya nilai praktis relativitas dan kuatum serta turunannya bagi kelanjutan 
arus genetik manusia adalah bahwa mungkin kelak teori-teori ini bisa membantu 
manusia berpindah dari alam semesta kita sekarang jika alam semesta ini tak lagi 
mampu menampung kehidupan. Tetapi, keruntuhan alam semesta diramalkan akan 
tiba milyaran tahun lagi. Bahkan membesarnya matahari yang bisa membakar habis 
kehidupan di bumi tampaknya tidak akan terjadi dalam jangka sejuta tahun yang 
akan datang.  Sementara itu, ilmu dan teknologi telah melaju begitu pesat, sehingga 
orang bisa tergoda membuat ekstrapolasi bahwa nalar sudah mampu membawa 
manusia berpindah ke alam semesta yang lain, hanya dalam jangka yang kurang dari 
1000 tahun dari sekarang. Kemungkinan perkembangan yang tak berkait langsung 
dengan kelangsungan hidup genetis ini, mungkin memang buah dari apa yang oleh 
seorang pelamun disebut sebagai tetasnya nalar dari cangkang kosmisnya. Sebuah 
langkah awal menuju pencapaian puncak Kehidupan Kedua, yang ternyata lebih tua 
dari Kehidupan Pertama: semesta yang mereproduksi diri secara fisik, kali ini lewat 
nalar manusia. 

 



 

MANUSIA DAN ILMU PENGETAHUAN | 314  
 

Ontologi Baru, Algoritme dan Api 

Seluruh sejarah pengetahuan manusia bisa diringkas dalam satu plot besar: mencari 
satu pengertian paling dasar yang bisa menjelaskan dan mengorganisasikan segala hal 
sehingga kesementaraan hidup dan dunia menjadi lebih bisa ditanggungkan. 

Di masa silam yang cukup jauh, pengumuman bahwa sebuah pengertian dasar yang 
menjadi inti dari satu kompleks gagasan yang dikira mampu menjelaskan segala hal, 
muncul mungkin hanya sekali dalam 1000 tahun. Kompleks gagasan ini memang 
menjadi sukma sebuah peradaban, dan — ditopang oleh basis material yang kukuh — 
akan bertahan hidup melampaui usia imperium-imperium besar yang bertarung 
memerintah benua. Belakangan, interval antara pengumuman itu kian memendek. Di 
jaman kita yang dibentuk oleh pengetahuan ilmiah ini, pengumuman yang selalu 
disertai dengan sejenis guncangan itu, malah nyaris muncul seakan-akan sekali dalam 
lima tahun. Memendeknya interval itu terkait dengan kian dahsyatnya pencapaian 
pengetahuan ilmiah, juga dalam melihat batas-batasnya sendiri. 

Kedahsyatan dan keterbatasan itulah yang menjadi latar dari terbitnya opus magnum 
Stephen Wolfram A New Kind of Science. Dengan buku setebal 1200 halaman itu, 
Wolfram yakin telah menghasilkan salah satu karya terpenting dalam seluruh sejarah 
pengetahuan teoritis. Ia sebut buku itu dapat menjelaskan kompleksitas fenomena 
kosmos, kecerdasan dan kehidupan. Sejumlah media besar dunia, seperti New 
Scientist, Forbes, Newsweek dan The New York Times menurunkan tulisan khusus 
tentang pengusaha dan ilmuwan genius ini. Beberapa pihak menyebut gagasan 
Wolfram kelak akan mengatasi kebesaran Isaac Newton, Charles Darwin dan Albert 
Einstein. Ilmu pengetahuan modern, kita tahu, bisa dilacak akar-akarnya antara lain 
sampai ke logika Yunani serta eksperimentasi dan aljabar Arab. Akar-akar yang 
menjelujur puluhan abad ke masa silam itu, mendapat rumusan filosofisnya dan 
menjadi batang tubuh ilmu modern lewat kepala Rene Descartes, hampir empat abad 
yang lalu. Kerja raksasa Descartes itu, konon, berawal dari sebuah mimpi, di malam 10 
November 1619. Saat itu, di usianya yang ke 23, ia menjadi prajurit Duke of Bavaria 
dan terhanyut dalam kegilaan Perang 30 Tahun yang membakar seluruh Eropa. Ia 
mengalami sekaligus tiga mimpi yang membentangkan padanya dunia masa silam, 
masa kini dan masa depan. 

Kamus dan Puisi 

Pada mimpi pertama, yang membuatnya tenggelam dalam rasa sakit sebuah 
hukuman, Descartes melihat sebutir melon. Ia menafsirkannya sebagai tanda dari 
kesepian dan kesia-siaan upaya panjang manusia memahami kenyataan. Pada mimpi 
kedua, ia mendengar gelegar halilintar yang mengguncang dan menerangi 
penderitaannya mencari pengetahuan yang tak lagi perlu diperdebatkan, juga dalam 
perang antar agama yang sama-sama mengklaim pengetahuan mutlak. Bagi Descartes 
halilintar tersebut adalah Spirit Kebenaran. Mimpi ketiga hadir bagai sebuah revelasi, 
dan ia melihat sepotong meja dan dua jilid buku di atasnya: sebuah kamus dan satu 



 

MANUSIA DAN ILMU PENGETAHUAN | 315  
 

kumpulan puisi. Juga muncul sesosok bayangan asing yang memperlihatkan 
sepenggal sajak dari Phytagoras: “Est et Non”. 

Tak ada catatan yang menyebut bahwa Descartes mengklaim mimpi-mimpinya itu 
sebagai wahyu yang diturunkan Tuhan lewat roh kudus. Yang pasti, sejak malam 
yang dihiasi melon, halilintar, kamus dan puisi itu, ia seakan mulai membangun ulang 
pengetahuan manusia berdasarkan atas observasi fisis dan penalaran matematis. 
Seperti yang terbaca dalam Discourse on the Methode (1637) dan Meditation on First 
Philosophy (1641), ia percaya bahwa sebuah sistem pengetahuan terpadu yang bisa 
diandalkan, dapat diraih oleh akal budi manusia. Upayanya itu menjadi simpul 
filosofis yang mengikat sejumlah kegiatan intelektual, baik yang berlangsung sebelum 
maupun sesudahnya, dan menjadi dasar pertumbuhan pengetahuan modern selama 
ratusan tahun. 

Bagi Descartes, setiap peristiwa terjadi karena ada penyebabnya yang tak perlu dicari 
di luar dunia material. Ia juga menganggap bahwa hukum-hukum alam dapat 
dibongkar dan diketahui dengan bantuan matematika dan logika. Dengan mengetahui 
persamaan matematisnya, manusia pasti akan mengerti perilaku dan masa depan 
alam semesta.Cartesianisme memang dapat dipahami sebagai pemikiran yang 
mengajukan dua jenis kausalitas. Dalam kalimat Laplace, jika kita tahu posisi dan 
kecepatan semua partikel pada satu waktu tertentu, juga hukum dan gaya-gaya yang 
bekerja pada partikel-partikel itu, maka kita akan tahu posisi dan kecepatan partikel-
partikel itu di sembarang waktu di masa depan. Kausalitas temporal yang dikena juga 
sebagai Determinisme Laplace ini, kelak dikoreksi dan diperkaya oleh Mekanika 
Kuantum. 

Kausalitas kedua (kausalitas ontologis), meyakini bahwa setiap hal memiliki 
penjelasan rasional dan bahwa penyebab kejadian-kejadian itu sangatlah sederhana. 
Descartes mengajukan kaualitas ini untuk melengkapi metode ilmiah yang 
dirumuskan Francis Bacon. Bagi Bacon yang mendapat ilham banyak dari khazanah 
pengetahuan Arab, yang terpenting hanyalah eksperimen dan observasi. Descartes 
datang menambahi dengan menyodorkan logika rasional dan deduksi. 

Batas Ratu Pengetahuan 

Warisan terpenting dari pemikiran Descartes yang sangat percaya pada persamaan 
matematis ini terlihat di semua masterpiece pengetahuan ilmiah. Ia muncul pada 
persamaan gravitasi Newton, persamaan gelombang elektromagnetik Maxwell dan 
persamaan relativitas Einstein. Puncaknya ada pada tiga persamaan matematis 
Mekanika Kuantum yang masing-masing diajukan oleh Heisenberg, Schrodinger dan 
Dirac. Dengan persamaan-persamaan matematis itu, ilmu memperoleh senjata yang 
sangat ampuh dan menjadikekuatan pengubah yang paling besar dalam sejarah. 
Matematikapun menjadi “Ratu Ilmu Pengetahuan” yang membimbing manusia 
melakukan kontak dengan komponen-komponen baru kode kosmik — hukum 
semesta yang baka —yang memprogramkan perkembangan evolusi manusia. Dari 
sana pengetahuan ilmiah menjadi kompleks gagasan dengan implikasi praktis yang 
belum ada padanannya dalam sejarah.Ilmu sendiri, tampak kian terjamin kekuatan 
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dan jangkauannya untuk membentuk nasib sosial politik peradaban kita, lebih dari 
keadaannya di masa silam ketika Descartes mulai merumuskan pikirannya. 

Dengan berbagai suksesnya yang mengesankan, matematika ternyata tak dapat 
menunjukkan kedaulatannya di semua bidang. Infrastruktur dasar pengetahuan 
ilmiah ini tampak kehilangan keampuhan di depan gejala-gejala kompleks yang 
muncul sejak dari formasi galaksi, sampai ke pembentukan otak manusia. Ringkasnya, 
di mana khaos dan kompleksitas muncul, di sana matematika dan pengetahuan ilmiah 
klasik mentok. 

Dunia natural dan artificial memang disesaki oleh banyak sekali fenomena dengan 
kompleksitas tinggi. Riset-riset ilmiah di bidang fisika, biologi, meteorologi dan 
banyak bidang lain menunjukkan betapa unsur dasar sistem-sistem kompleks itu 
sungguh sederhana. Para pakar pun bergulat mengurai mekanisme matematis yang 
dengannya sejumlah besar unsur sederhana, jika bekerja bersama, dapat 
menghasilkan perubahan dengan tingkat kerumitan yang melumpuhkan. Bagi para 
saintis kompleksitas itu, ada sebuah mimpi yang menghantui: satu rumusan 
matematis dari sebuah hukum universal yang menjelaskan seluruh kompleksitas 
tersebut. Sejauh ini, mimpi tersebut belum terwujud dan kesadaran orang pada 
keterbatasan matematis semakin menguat. 

Jauh sebelum para pakar ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam, khususnya biologi, 
meributkan batas-batas kedaulatan matematika, para matematikawan sendiri sudah 
menyadarinya. Kesadaran akan batas itu tampaknya dimulai oleh Kurt Godel. Kelak, 
matematikawan seperti Morris Kline menunjukkan bahwa desain matematis 
tampaknya memang tak bersifat inheren dalam alam. Atau, jika memang inheren, 
maka matematika yang dibangun manusia tampaknya tak berkaitan dengan desain 
alam. Inilah yang menjadi malapetaka pertama bagi “keruntuhan” matematika. 

Yang menarik dari Wolfram bukan hanya bahwa ia sudah menunjukkan kegeniusan 
sejak masih sangat muda – ia menerbitkan tulisan ilmiahnya yang pertama pada usia 
15, dan dianugrahi gelar doktor dalam fisika pada usia 20. Yang lebih menarik adalah 
bahwa buku yang ia tulis mencoba menunjukkan cara lain memahami kenyataan. Ia 
mencoba menyodorkan satu pendekatan atas kenyataan-kenyataan kompleks dengan 
cara yang mengatasi persamaan matematika. Bagi Wolfram, ada yang lebih mendasar 
sebagai model realitas kompleks, dan itu bukan matematika, tetapi adalah komputasi, 
lebih tepatnya: cellular automata. 

CA Satu Dimensi 

Dalam kasus yang paling sederhana, sebuah cellular automata (CA) adalah sebuah 
perintah program komputasi yang terdiri dari satu baris situs, di mana tiap situs 
membawa sebuah nilai 0 atau 1. Dengan demikian, konfigurasi sebuah sistem 
kompleks sesungguhnya merupakan sekuensi dari nilai nol atau satu. Sistem-sistem 
itu tumbuh dan berevolusi dalam satu seri langkah tertentu.Pada setiap langkah, nilai 
dari setiap situs diperbaharui menurut satu aturan. Untuk setiap transformasi, nilai 
setiap situs tergantung hanya pada nilai situs yang mendahuluinya, dan nilai situs di 
kanan kirinya. Karena itu ada delapan keadaan input yang mungkin, yakni delapan 
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kombinasi dari tiga posisi tetangga dengan hanya dua nilai. Setiap aturan algoritmik 
merepresentasikan semua kombinasi dari ke-8 keadaan input. Dengan demikian ada 2 
exp 8 = 256 aturan yang mungkin muncul dari CA satu dimensi dan dua nilai saja. 
Beberapa di antara aturan ini bisa menghasilkan pola-pola yang sangat kompleks, 
dengan kondisi awal yang sangat sederhana. 

Bagi Wolfram, penemuan ini mampu membuka wawasan ke dalam perilaku sisem-
sistem kompleks. Tidak aneh kalau ia sempat berkata bahwa jauh lebih praktis 
mempelajari CA yang sederhana itu ketimbang aljabar dan kalkulus yang rumit dan 
terbukti mentok menghadapi banyak gejala-gejala kompleks. CA sendiri memang 
lebih sederhana ketimbang matematika modern, sehingga semestinya CA lebih 
dahulu ditemukan oleh manusia, dan lebih dahulu diajarkan. Ringkasnya, mengikuti 
penalaran seperti ini, orang bisa setuju bahwa upaya manusia selama ratusan tahun 
membangun pengetahuan ilmiah di atas infrastruktur matematika, merupakan upaya 
yang mubazir. 

Yang jelas, pengetahuan teoretik dan sistematis tentang CA takkan mungkin diperoleh 
tanpa matematika. CA punya akar yang menghujam cukup dalam pada kazanah 
pengetahuan ilmiah, khususnya logika matematika. Di awal abad 20, Kurt Godel 
mengubah logika matematika ke teori komputasi dengan menunjukkan bahwa 
pengertian fundamental logika matematika secara esensial berwatak rekursif. Fungsi-
fungsi rekursif adalah fungsi yang bisa dikerjakan oleh mesin Turing universal, yakni 
mesin yang dapat memecahkan problem-problem matematis dengan satu set aturan 
logis. 

Gagasan Godel ini dikembangkan lebih jauh oleh John von Neumann untuk 
membangun teori logis automata. Karya Neumann itu meletakkan batu fondasi yang 
kuat bagi pengembangan Artificial Life. Tak kalah penting tentu saja adalah karya 
Alan Turing, sang peletak dasar Artificial Intelligent, yang membuka jalan bagi 
simulasi automata di komputer. Kelak John Conway menerapkan CA untuk 
membangun Game of Life, sebuah program komputer yang meniru perilaku 
organisme hidup. Wolfram sendiri menggarap varian satu dimensi CA yang dibuat 
oleh von Neumann. CA jenis inilah yang merupakan program sederhana yang terdiri 
dari satu baris perintah saja. 

Problem teoritis terbesar Wolfram dan CA terletak pada tiadanya kemampuan 
prediktif, apalagi terhadap sistem besar dan kompleks seperti alam semesta. Mekanika 
Kuantum juga tak punya daya prediktif seperti yang diidealkan Descartes dan 
Laplace. Karena mustahilnya mengukur kecepatan dan momentum sebuah partikel 
denga akurat secara bersamaan, Mekanika Kuantum hanya bisa memberi prediksi 
yang sifatnya probabilistik. Namun dengan probabilitas statistik ini Mekanika 
Kwantum dan turunannya, khususnya Teori Standar Fisika Partikel, sejauh ini telah 
menjadi teori dengan daya prediktif dan tingkat akurasi yang belum ada 
tandingannya dalam sejarah. 

Jika Wolfram atau ilmuwan manapun bisa menghasilkan Teori Komputasi yang 
punya kemampuan prediktif, yang sanggup meramalkan kejadian dan mencegat masa 
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depan dengan berbagai kebolehjadiannya, maka itu baru layak disebut sebagai 
kejadian akbar dalam sejarah pengetahuan teoretis. Kerja besar Wolfram kali ini, lebih 
mirip dengan kerja para penemu yang menginventarisir dan mentaksanomikan hal-
ihwal. Dari bahan-bahan temuan inilah biasanya pemikir besar menyusun teorinya 
yang mengubah padangan manusia dan sejarahnya. Ringkasnya, karya Wolfram, 
seperti kata Ray Kurzweil, baru merupakan satu sumbangan penting terhadap fisika, 
dan metafisika, khususnya ontologi. Ontologi, kita tahu adalah ilmu tentang Ada 
(Being), sejauh ada; atau refleksi tentang hakekat kenyataan yang paling dasar. 

Ontologi Ruang Waktu 

Setelah menikmati masa hidupnya selama sekitar seribu tahun, ontologi boleh dikata 
memang mengalami perkembangan baru setelah melewati satu periode penampikan. 
Periode itu yang disebabkan oleh oposisi yang luas terhadap metafisika, terkenal 
dengan pengumuman “kematian metafisika”. Kini kian bisa diterima bahwa ilmu-ilmu 
alam memiliki skema ontologis. Selain belum dapat sepenuhnya dijustifikasi menurut 
dasar-dasar empiris murni, skema ontologis itu juga dapat menimbulkan 
kebingungan teoritis, seperti yang terjadi pada bidang mekanika kuantum yang terus 
bertengkar soal dualitas gelombang-partikel. 

Persoalan baru terus berlanjut seiring dengan kian majunya teori kuantum dan 
turunannya mengekplorasi hakekat terdalam realitas. Persoalan ontologis terbaru 
masih berkaitan dengan building-block terkecil yang menyusun seluruh alam semesta 
seisinya ini. Salah satu usulan mutakhir yang berkaitan dengan subyek ini datang dari 
teori “Superstring”. Inti pandangan Superstring adalah bahwa penyusun dasar semesta 
ini bukanlah partilce-like entity seperti yang diyakini orang sejak hampir 1500 tahun. 
Penyusun dasar kenyataan kosmos ini adalah semacam senar gitar yang dengan 
berbagai jenis getarnya memungkinkan munculnya berbagai jenis alam semesta. 
Dikiaskan secara sangat kasar, alam semesta ini bukanlah seperti sebuah rumah besar 
yang tertata dari ribuan bata, bukan seperti benda permanen yang disusun dari tak 
terhingga dzarrah, tapi lebih mirip seperti sejenis musik yang terdiri dari berbagai 
macam nada. 

Seperti halnya teori Superstring, teori komputasi CA juga mengimplikasikan bahwa 
penyusun paling dasar dari kenyataan semesta bukanlah partilce-like entity. Dalam hal 
ini, Wolfram memberi sumbangan penting pada “gerakan intelektual” yang 
menyuarakan pandangan bahwa bentuk-bentuk informasi, dan bukannya materi atau 
energi, yang lebih merupakan batu penyusun dasar dari seluruh kenyataan. Gerakan 
intelektual ini mencoba memberi penjelasan baru tentang bagaimana bentuk-bentuk 
atau pola-pola informasi menciptakan dunia yang kita alami. Selain membangun visi 
yang lebih kokoh tentang peranan algoritme yang sangat penting di alam semesta ini, 
gerakan ini juga mencoba mengoreksi padangan klasik Newtonian tentang ruang 
waktu yang terpisah, kontinyu, infinit dan absolut. 

Bahwa informasi adalah “satuan” yang paling dasar di alam semesta ini — pengertian 
ini jelas sudah cukup tua dalam sejarah pengetahuan manusia. Ini terlihat misalnya 
pada kalimat pembuka Injil Yohannes, “Pada mulanya adalah kata”; atau pada ayat 
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pertama Qur’an, “Bacalah”. Namun demikian, pada kedua kanon besar itu, informasi 
sebagai inti kosmos lebih bersifat pengertian intuitif yang tak dapat dibuktikan salah. 
Apa yang dikerjakan Wolfram, John Wheeler dengan “It from Bit”; Edward Fredkin 
dengan “Digital Universe”; serta sejumlah pemikir lain, semuanya dibangun secara 
sistematis dengan teori-teori yang bisa difalsifikasi. 

Algoritme tentu saja berasal dari nama Abu Ja’far Muhammad bin Al-Kwarizmi (780-
850 M), penulis kitab Al-Jabr Wal Muqabala (Aturan-aturan tentang Restorasi dan 
Reduksi). Algoritme adalah metode atau prosedur yang terdefenisikan dengan baik 
untuk memecahkan sebuah masalah, biasanya sebuah problem matematika, atau yang 
berkaitan dengan manipulasi informasi. Secara khusus, sebuah algoritme 
didiskripsikan sebagai satu seri tindakan yang harus dilaksanakan, ditambah dengan 
petunjuk tentang kapan dan di mana seri tindakan itu harus diulang lagi. Ada pakar 
yang membatasi algoritme hanya pada prosedur-prosedur yang akhirnya selesai. Tapi 
ada juga pakar yang memasukkan prosedur-prosedur yang terus berjalan tanpa henti. 

Algoritme memang sering berujud sebagai program-program komputer, tapi ia juga 
bisa berujud tindakan yang dilakukan oleh kehidupan yang tengah mencari perfeksi 
dan terus berupaya mengatasi dirinya sendiri. 

Sastra Larangan 

Kehadiran algoritme ditemukan memang bukan hanya pada gejala-gejala alam yang 
begitu komplek dan menghipnotis. Ia juga bisa ditemui pada karya seni. Kelompok 
yang secara sadar menggunakan algoritma bagi penciptaan adalah Oulipo (Ouvroir de 
Littérature Potentielle, atau Workshop of Potential Literature). Di salah satu situs 
Oulipo di internet, terpasang satu kutipan dari komposer besar Igor Stravinsky: Kian 
banyak larangan yang dihadapi, kian tertantang dan bebas seseorang dari rantai 
belenggu yang mencengkeram. Larangan dan hambatan berguna untuk meraih 
ketepatan ekesekusi. 

Didirikan di Paris pada 24 November 1960, Oulipo terdiri dari sejumlah penulis dan 
matematikawan. Pendirinya adalah Raymond Quenau dan Francois Le Lionnais, 
dengan anggota antara lain Claude Berge, George Perec, Harry Matthews dan Italo 
Calvino. Mereka berkumpul membentuk laboratorium struktur literer untuk 
menghidupkan bentuk-bentuk sastra lama dan mencari bentuk-bentuk sastra baru 
yang yang tumbuh dari sejumlah algoritme. Bukannya sekedar menerima pasif 
kesalahan cetak pada puisi-puisi mereka yang kadang memang memberi kejutan 
literer, laboratorium ini bergerak jauh dengan secara aktif menetapkan sejumlah 
hambatan dan larangan dalam berkarya. Hambatan berupa algoritme itu, bisa cukup 
kompleks, bisa juga sangat sederhana yang berujud satu baris larangan saja. 

Laboratorium Oulipo antara lain menghasilkan buku ganjil Queneau Cent Mille 
Milliards de Poèmes (Seratus Milyar Puisi). Buku ini menyodorkan sepuluh soneta yang 
masing masing ke-14 larikmya ditaruh secara terpisah. Kombinasi dari 14 baris atas 10 
soneta ini memang memungkinkan hadirnya 10 exp 14 (seratus milyar) puisi yang 
berbeda dan mengejutkan. Karya Queneau yang lain adalah “Exercises de Style“, yang 
cerita sederhananya dikisahkan dalam 99 cara yang berbeda. 
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Kombinasi acak hanyalah satu di antara sekian algoritme yang diajukan kaum 
Oulipian. Salah satu algoritme (biasa juga disebut prosedur) paling sederhana yang 
digunakan kaum Oulipoan adalah S+7. Prosedur ini “memerintahkan” agar setiap 
kata benda dari sebuah teks sastra, secara sistematis diganti dengan kata benda lain 
urutan ke-7 dari kata benda awal dalam sebuah kamus yang dipilih. Hasil prosedur 
ini seringkali sangat tak terduga. Algoritme lain, yang lebih sulit, dijalankan misalnya 
oleh George Perec. 

Perec adalah penulis dengan kecenderungan yang sedikit ganjil. Ia misalnya tertarik 
pada palindrome, yakni susunan kata atau kalimat yang jika dieja dari belakang tetap 
terbaca sama; Live Devil atau See, Slave, I demonstrate yet arts no medieval sees. Konon 
Perec telah menciptakan pelindrome terpanjang yang pernah ditulis orang, terdiri dari 
sekitar 5000 kata. Contoh karya Perec yang banyak disebut-sebut sebagai salah satu 
karya penting kaum Oulipian adalah sebuah novel lipogram. Lipogram adalah teks di 
mana satu atau lebih aksara tidak boleh dipakai. Novel Perec itu berjudul La 
Disparition, dan di dalamnya tak ada satupun aksara e. Novel ini kemudian 
diterjemahkan ke Bahasa Inggeris oleh Gilbert Adair menjadi A Void, yang di 
dalamnya juga tak mengandung satupun aksara e. Resensi novel ini juga tak 
menggunakan sebijipun aksara e. 

Mungkin anggota Oulipo yang paling terkenal adalah Italo Calvino, novelis Italia 
yang ikut mengubah alam semesta menjadi sastra atau sastra menjadi alam semesta. 
Karya Calvino yang menautkan dirinya ke kaum Oulipian antara lain adalah If on a 
Winters Night a Traveler dan The Invisible Cities. Perbedaan menonjol antara Calvino 
dan anggota lain Oulipo adalah bahwa ia tahu kapan berhenti bermain-main dengan 
algoritme literer, dan kapan membuat algoritme itu menyanyi dengan sendirinya. 
Bagi Calvino, tantangan yang disungkupkan oleh algoritme dan aturan-aturan 
kombinatorial yang gila itu, bukannya mencekik imajinasinya tapi justeru 
merangsangnya. Karena itulah, Calvino, menurut cerita John Barth, menikmati tugas 
yang berat, seperti mengarang sebuah cerita — tanpa menggunakan kata-kata — 
tentang penemuan tari. 

Pentingnya algoritme dan berbagai tantangannya dalam merangsang penciptaan itu, 
melahirkan berbagai “kembaran” Oulipo. Ada Oupeinpo yang menyatukan sejumlah 
pelukis, ada Ouphopo untuk bidang fotografi, dan Oucipo untuk sinematografi. 
Gagasan dasar yang sama menjalar ke bidang arsitektur, sejarah, tata boga, musik, 
filologi sampai ke tipografi. Ringkasnya, algoritme tampaknya memang merupakan 
unsur dasar dari segala jenis penciptaan, yang darinya segala sesuatu mengalir dan 
terbentuk. 

Api Penciptaan 

Tetapi, semesta raya, seperti halnya sebuah novel besar atau sepotong musik yang 
abadi, tidak hanya terdiri dari algoritme. Ia juga mengandung api. Jorge Luis Borges 
benar ketika ia bercerita tentang sebuah ensiklopedi yang menjelaskan rincian sebuah 
planet, lengkap dengan aljabar dan apinya (Tlon, Uqbar, Orbius Tertius). Aljabar, atau 
algoritme, mewakili kecerdasan menyusun bentuk-bentuk kompleks. Adapun api 
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mewakili energi yang mampu mengubah sesuatu menjadi lain, yang menghangatkan 
dan membakar. Api, di dalam musik misalnya, adalah sesuatu yang menyebabkan 
waktu yang melintas menjadi “jalan di tempat”, sehingga ketika kita menyimak musik 
tersebut, (mencuri Octavio Paz) kita ikut naik ke semacam immortalitas. 

Melihat pola-pola kompleks yang dihasilkan oleh CA dalam buku Wolfarm, juga pola-
pola kompleks yang terbentang di alam, kita memang bisa terpukau, terseret tanpa 
daya. Dan kian lama kita menatap pola-pola itu, kian kita terbius untuk mencari 
apinya, sumber kekuatan yang menyebabkan “magis” itu muncul. 

Tanpa wawasan sedikitpun tentang api di balik pola-pola kompleks itu, kita bisa 
terseret dalam sejenis siksaan yang muncul bersama pengetahuan bahwa diri kita 
berada di tengah samudera diskrit ruang waktu, dengan informasi dahsyat yang terus 
membombardir tubuh. Semakin cepat kita memproses serbuan informasi itu, semakin 
serbuan informasi itu menjadi seperti dentuman martil raksasa yang bertubi-tubi 
menghantam kita ke dalam tembok besar realitas. Dan bagai paku kecil, kita menjadi 
penyek dan mendekuk ke dalam tembok raksasa kefanaan itu, dengan sejenis rasa tak 
berdaya, bahkan rasa hina. 

Saat rasa lunglai dan nista yang bisa terbawa bertahun-tahun itu memuncak, dan 
sebersit pengetahuan tentang api di balik bentuk-bentuk algoritme dan informasi 
semesta hadir di kepala, tubuh bisa mendadak terasa berubah jadi buih. Dan serbuan 
informasi dari luar adalah masukan yang ditampung dari luar. Tubuh menjadi seperti 
buih sabun mungil yang ditiupkan seorang anak kecil ke arah matahari, dan tiap 
serbuan informasi yang datang adalah sebuah supernova yang meledak berantai 
dalam buih itu. Buih itu tak lagi mengambang pelan naik ke immortalitas, tapi 
meledak tumbuh dengan kecepatan serupa cahaya, meluas mengeram seluruh ruang 
waktu semesta, menerobos ke semacam state of mind dan rasa “sakit” Sang 
Pencipta.*** 
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PERANG ILMU DAN KOSMIS 

Di edisi populer karya monumentalnya Philosophy of Symbolic Forms, Ernst Cassirer 
dengan menarik menulis begini: “Ilmu pengetahuan adalah langkah terakhir dalam 
perkembangan mental manusia dan boleh dianggap sebagai pencapaian tertinggi dan paling 
karakteristik dalam kebudayaan manusia … Dalam dunia modern tak ada kekuatan lain yang 
bisa disejajarkan dengan pemikiran ilmiah. Ilmu diyakini sebagai puncak dan penyempurnaan 
semua aktivitas manusiawi, bab terakhir dalam sejarah ummat manusia dan pokok terpenting 
filsafat manusia.” 

Meski prestasi ilmu (science) begitu menyolok, banyak pihak yang masih salah paham 
padanya. Beberapa bahkan bisa langsung naik pitam mendengar pendapat Cassirer. 
Sejarah pengetahuan ilmiah tak dibentuk melulu oleh catatan pencapaian-pencapaian 
revolusioner. Sejarah itu juga disesaki gelombang kecaman dan permusuhan yang 
menderu dari berbagai penjuru. Dari sayap kanan, kelompok religius, atas nama 
penyelamatan manusia, menghantamkan alasan teologis kepadanya. Dari sayap kiri, 
khususnya mereka yang mengambil inspirasi dari Marx, atas nama pembebasan dunia 
menghujamkan alasan ideologis. Kelak, kedua sayap yang sering baku musuh itu, 
bergabung menghantamkan alasan-alasan epistemologis yang membuat mereka yakin 
bahwa pengetahuan ilmiah sudah mati; jika belum secara klinis setidaknya secara 
filosofis. 

Dengan menggabungkan penalaran matematis dan pembuktian empiris, Galileo 
Galilei dapat dianggap sebagai pelopor pembangunan pengetahuan ilmiah modern di 
Barat. Tetapi Galileo tak cuma dikenang sebagai fisikawan yang mewariskan hukum 
gerak dan perontok astronomi mata telanjang yang dimapankan ribuan tahun dalam 
kosmologi Aristoteles dan Ptolomeus. Galileo juga dikenang sebagai korban Inkuisisi. 
Selain menopang kosmologi Kopernikan yang menggeser manusia dari pusat semesta, 
ia memegang pandangan teori atomistik materi yang tak sesuai dengan doktrin 
transubstansiasi dan karena itu menentang sakramen Ekaristi. 

Bahkan jauh sebelum Galileo, cengkeraman sayap kanan untuk mengontrol ilmu 
sudah sangat kuat. Terdapat periode paling hitam dalam sejarah manusia karena 
kerasnya tekanan Gereja Abad Tengah atas kebebasan berpikir. Ilmu tak jarang 
dikecam sebagai kegiatan laknat dan sumber kejahatan di dunia karena mengobarkan 
pencarian tak bertuhan yang merusak moralitas yang diwahyukan langit.Salah satu 
kajian menarik tentang topik ini, ditulis oleh Andrew Dickson White: sebuah buku 
yang terbit pada 1896 berjudul A History of the Warfare of Science with Theology. 

Di dunia muslim, perang yang sama juga bisa ditemui. Peradaban yang awalnya 
penuh energi pencarian ilmu itu, kelak tampak mengingkari genealoginya sendiri dan 
melancarkan perang rasionalitas dengan akibat yang begitu buruk. Jika antara abad ke 
9 sampai 13, dunia muslim menjadi kawasan dengan tingkat pengetahuan relatif 
paling tinggi di Bumi, maka sejak beberapa abad terakhir, dari seluruh peradaban di 
planet ini, pengetahuan ilmiah menempati posisi paling lemah di dunia Islam. Tetapi, 
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sebagian besar kaum religius radikal tak punya rasa sesal atas fakta itu. Banyak di 
antaranya yang malah bersyukur: menurut mereka, menjauhkan diri dari sains 
membantu mereka menjaga Islam dari pengaruh destruktif dan sekular. 

Kaum muslim yang agak lebih moderat berpendapat bahwa makhluk dunia kafir 
bernama sains itu tidak perlu ditakfirkan dengan fatwa mengerikan. Cukup 
“ditobatkan” saja di mana beberapa asumsi dasarnya harus disunat. 2 – 3 dekade yang 
silam, wacana intelektual Indonesia diramaikan oleh literatur-literatur Islamisasi 
Sains. Nama-nama seperti Seyyed Hossein Nasr, Maurice Bucaille, Ziauddin Sardar 
dan Naquib Al-Atas jadi cukup menonjol. Setelah sekian dasawarsa, hasil Islamisasi 
Ilmu ini terbentang mulai dari pencocok-cocokan bahwa segala penemuan ilmiah 
mutakhir sudah diantisipasi Qur’an sejak 14 abad yang silam, sampai ke upaya 
penentuan susunan kimiawi Jin dan ekstraksi energi dari Iblis agar persoalan energi di 
Dunia Muslim dapat diatasi. 

Lawan tangguh Isalamisasi Sains ini adalah Abdus Salam, satu-satunya muslim 
pemenang Nobel Fisika; dan Pervez Hoodbhoy, doktor fisika Nuklir dari MIT. Di 
bukunya, Islam and Science, Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality, Hoodbhoy 
menyebut upaya pengislaman pengetahuan ilmiah tak saja telah melanggar rasio dan 
logika, tapi juga penafsiran tercerahkan atas ajaran Islam. 

Sains Marxis? 

Di belahan Bumi lain, sejak dekade 1930-an, ilham Marx menggerakkan banyak 
ilmuwan membangun sains dunia fisik yang epistemologinya berdasarkan 
materialisme dialektis.Ditopang oleh karya Engels dalam Dialectic of Nature dan tesis 
Lenin dalam Materialism and Empirico-Criticism, dengan heroik mereka mencoba 
membangun Sains Marxis yang jelas berbeda dan diharapkan lebih unggul dari Sains 
Borjuis masyarakat kapitalis. Dicarilah tesis, antitesis dan sintesis dan kemudian 
dilakukan filterisasi kesesuaian ideologis pada seluruh bidang sains fisik: mekanika 
kuantum, relativitas, genetika. 

Teladan paling menonjol dari Sains Marxis adalah Trofim Denisovich Lysenko (1898-
1976). Ia seorang pembiak tanaman yang berasal dari Ukraina, seorang tokoh yang 
dilambungkan oleh koran Pravda sebagai ilmuwan cemerlang yang dekat dengan 
akarnya: kelas petani. Mantan muzhik yang menjabat direktur Institut Genetika 
Akademi Ilmu Pengetahuan Sovyet dan presiden Akademi Lenin untuk Ilmu-ilmu 
Pertanian inilah yang menunjukkan apa itu Biologi Marxis. Lysenko antara lain bilang 
bahwa tetumbuhan dari spesies yang sama menunjukkan ‘solidaritas sosialis’ dan tak 
akan saling bersaing demi kelestarian jenis masing-masing. Dia bahkan menegaskan 
bahwa pohon-pohon dari spesies yang sama yang ditanam berdekatan akan secara 
kolektif baku tolong untuk bertahan hidup. 

Akibat ajaran Lysenko yang gemilang dalam bahasa dialektika dan perjuangan kelas 
itu, kehutanan dan pertanian Sovyet menderita kerugian besar. Ilmu biologinya 
mundur 20 tahun. Kemunduran itu buah ajaran Lysenko yang ditetapkan sebagai 
doktrin ilmiah resmi di bawah Rezim Stalin. Stainlah yang memberi Lysenko dan 
pedukung-pendukungnya akses kepada alat-alat teror negara, dan setelah itu 
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mulailah pemecatan bahkan pengadilan yang berujung dengan vonis hukuman mati 
terhadap seluruh ilmuwan yang tak mendukung Lysenkoisme. 

Kegagalan Lysenko tak menyurutkan kaum Kiri memerangi sains. Sejak dekade 1960-
an, kaum Kiri Baru melancarkan gelombang kritik baru, kali ini terutama dengan 
berbekal sejata filsafat bahasa. Para ilmuwan, khusunya fisikawan, bukannya diam 
menghadapi serangan gencar yang berakibat luas itu. 

Parodi Sokal 

Serangan Sayap Kiri ditangkis misalnya oleh Alan Sokal, profesor fisika Universitas 
New York. Pada 1994, Alan Sokal menulis sebuah naskah yang ia sebut sebagai 
“eksperimen seorang fisikawan dengan Cultural Studies”. Naskah itu berjudul 
Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity. 
Sokal kemudian meyerahkan naskah itu ke Jurnal analisa politik dan kebudayaan 
yang didirikan sejak 1978, Social Text, yang editornya antara lain adalah Fredric 
Jameson. Pada musim semi 1996, naskah itu terbit dalam edisi khusus Science Wars. 

Media Lingua Franca edisi Mei-Juni 1996 memuat pengakuan Sokal bahwa naskahnya 
yang diterbitkan oleh jurnal Social Text adalah olok-olok untuk memperdayai 
lingkaran akademisi Kiri tertentu yang umum disebut Kaum Postmodernis. Naskah 
itu sendiri memang sarat dengan konsep-konsep konyol yang tak punya nilai secara 
ilmiah, tapi terkesan provokatif dari segi retorika. Ada sekian alasan mengapa 
‘omong-kosong Sokal’ bisa dimuat oleh Jurnal berwibawa seperti Social Text. Selain 
provokatif dan menyanjung prakonsepsi ideologis para editor Social Text, artikel 
Sokal itu tidak harus mematuhi standar, pembuktian dan logika apapun. Social Text 
yang “posmo” tak punya segugus kaidah epistemologis yang secara tegas ditegakkan. 
Satu-satunya jenis kerja keras yang dilakukan oleh Sokal adalah menulis dan menulis 
ulang artikel itu untuk mencapai tingkat ketak-jelasan yang diharapkan. Upaya ini 
cukup sulit, kecuali bagi mereka yang terbiasa menata kalimat-kalimat ajaib yang 
sejernih lumpur. 

Eksperimen Sokal bersambut. Kecerdikannya meramu sejumlah kutipan dan 
penyalah-gunaan konsep-konsep ilmiah oleh para pemikir non-saintis, khususnya 
kaum postmodernis, memantik polemik yang melintasi benua. Halaman depan media 
internasional seperti New York Times, International Herald Tribune, London Observer 
dan Le Monde, secara bergantian menuliskan “Sokal Affair”. Sejumlah debat seru 
berlangsung di kampus-kampus besar di Amerika Utara dan Selatan. Reaksi hangat 
tentu saja muncul di Perancis. Yang dibidik Sokal memang umumnya adalah 
intelektual Perancis yang sekian dekade terakhir mengharu-biru wacana ilmu-ilmu 
sosial dan kemanusiaan di Eropa dan Amerika. Bruno Latour di Le Monde bahkan 
menuduh Alan Sokal memimpin sebuah jihad suci Amerika melawan Perancis. Di situ 
Perancis adalah “Columbia yang lain”, sebuah negeri yang disesaki oleh pembuat, 
bandar dan pengecer narkoba keras — Derridium, Lacanium, dll — yang dicandu habis 
oleh siswa-siswi doktoral Amerika. 

Mereka yang selama ini merasakan sebentuk kepungan anti-intelektualisme yang 
disodorkan oleh pandangan yang secara absolut merelatifkan segala hal dan 
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menegakkan subyektivitas sebagai penentu kebenaran; mereka itu seakan 
menemukan pembebasan lewat akal bulus Sokal. Di mata mereka, Sokal dengan 
cerdik telah memblejeti para pemikir besar jaman ini. Lacan, Derrida, Kristeva, Paul 
Virilio, Gilles Deluze, Felix Guattari, Baudrillard dan sejumlah nama penting lain, 
tampil sebagai barisan idiot yang karena begitu bersemangat memberi efek dalam 
argumen-argumennya, telah dengan penuh percaya diri mengutil dan menghianati 
secara tak kreatif ide-ide khazanah pengetahuan ilmiah. 

Saya pernah anggap berlebihan tendensi Sokal mengkandangkan seluruh rumpun 
pemikiran postmodernisme sebagai Fashionable Nonsense[1] dan para pemikirnya 
adalah intelektual penipu yang berlindung di balik kekaburan bahasa. Sampai batas 
tertentu, postmodernisme telah memberi sumbangan penting berupa demistifikasi 
dan penyingkapan topeng-topeng filsafat dan rasio, dan karenanya telah 
menunjukkan pula ilusi-ilusi dan keterbatasannya. Seluruh species pemikiran 
postmodernisme adalah kritik terhadap semua pengetahuan yang melupakan watak 
fiktifnya, sekaligus penegasan akan watak fantastik kenyataan. Tapi justeru itulah 
soalnya: justeru karena pengetahuan itu fiktif dan kenyataan itu fantastik, rasio tak 
boleh mundur dan harus dipaksa untuk terus membuntuti kenyataan. Sokal benar 
bahwa ada semacam kemalasan intelektual di komunitas akademi tertentu, yang 
terlalu gampang takluk pada imajinasi dan kecurigaannya sendiri, dan tak secara 
metodologis membenturkannya pada kenyataan. 

Mereka yang dibidik Sokal tampaknya terbius sangat kuat oleh gelora emansipasi, dan 
mungkin karena itu merasa berhak untuk langsung melompat ke kesimpulan yang 
mengabaikan korespondensi, verifikasi dan falsifikasi. “Para Pemalas” itu bukan cuma 
pemikir posmo yang doyan menjelajahi bidang-bidang “avant-garde” seperti Mekanika 
Kuantum atau teori Chaos dan Kompleksitas dan memulung ide dari sana untuk 
mempercantik argumen-argumen mereka tentang watak acak dan fragmentaris 
kenyataan. Mereka juga adalah para feminis[2] dan kritikus kebudayaan yang oleh 
politik identitas menempelkan noda sexism, rasisme, kolonialisme dan kapitalisme tak 
cuma pada praktek-praktek riset ilmiah tapi juga pada kesimpulan-kesimpulannya. 
Dan juga para sosiolog, sejarawan dan filsuf yang memandang bukan saja formulasi 
hukum-hukum alam tapi bahkan kenyataan alam itu sendiri adalah konstruksi sosial 
dan linguistik. 

“Dua Realitas” 

Ihwal tentang kenyataan adalah ihwal terpenting filsafat pengetahuan. Di simpang 
alaf ini, tampaknya segenap kenyataan di alam ini masih dapat dibagi dua. Pertama, 
kenyataan alam yang sudah ada jauh sebelum hadirnya manusia, dan (sepertinya) 
tetap akan ada sekalipun kehidupan dan kecerdasan tak lagi menghuni 
Tatasurya.Kedua, kenyataan manusiawi yakni kenyataan yang terbentuk sejak 
munculnya manusia dan terus hadir bersama manusia. Karena terbaginya kenyataan 
seperti itu maka segenap pengetahuan di bumi juga bisa dibagi dalam dua sistem 
besar: pengetahuan yang bertumpu pada alam semesta dan pengetahuan yang 
bertumpu pada manusia. Kenyataan seperti inilah yang membuat sains dan 
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penemuan-penemuan agung menjadi mungkin, dan kenyataan subyektif-internal 
membuat seni dan penciptaan-penciptaan monumental jadi bisa.  

Realitas obyektif sungguh jadi dasar sekaligus panggilan hidup ilmu, dan itulah 
memang yang membedakannya dari seni. Kendati harus menghormati kenyataan, 
seni mestinya membedakan diri melebihi dan melampaui kenyataan, kehidupan. Jika 
ilmu diukur prestasinya dari kekuatannya merumuskan hukum-hukum yang berlaku 
umum dan korespondensinya atas kenyataan, seni dinilai dari pergulatannya dengan 
hal-hal yang partikular dan penciptaannya atas sesuatu yang belum ada dalam 
kenyataan. Setidaknya begitulah pendapat saya, dan tampaknya begitu pula pendapat 
Fernando Pessoa. Penyair terbesar Portugis dalam 500 tahun terakhir itu pernah 
berkata bahwa kalaupun puisi (baca: seni) tidak melebihi kehidupan, maka setidaknya 
ia berbeda dari kehidupan. Jika para penyair hanya menyajikan ke pembaca apa yang 
mereka sanggup rasakan dalam kehidupan sehari-hari, maka penyair hanya memberi 
terlalu sedikit. Pemberian seperti itu tak layak disebut pemberian. 

Meski kenyataan itu dan hukum-hukumnya bersifat kekal, namun pengetahuan 
manusia yang disusun untuk memahami dan merumuskan kenyataan itu, sama sekali 
bersifat subyektif. Untuk membuat pengetahuan subyektif itu berkorespondensi 
sedekat mungkin dengan kenyataan obyektif, pengetahuan manusia harus terus-
menerus dibenturkan dengan kenyataan. Imajinasi manusia, pikiran-pikirannya, 
adalah sejenis mahluk luar biasa. Ia akan selalu mencari jalan untuk mengkonsolidasi 
dirinya, menjadikan dirinya tampak koheren dan konsisten, setidaknya menurut 
kriteria subyektifnya sendiri. Upaya konsolidasi diri itu bisa dilakukan imajinasi 
dengan mengabaikan kenyataan atau setidaknya memiuh kenyataan yang dipersepsi. 
Pikiran dan imajinasi manusia tak jarang menghianati manusia dengan menghianati 
kenyataan. 

Predikamen Ilmu 

Dalam kenyataan manusiawi, berlaku diktum Kant — bahwapengetahuan, atau akal, 
tidak menurunkan hukum-hukumnya dari, melainkan memaksakannya pada alam 
(yakni alam manusiawi). Di dunia fisis, diktum Kant bukan saja tak berlaku, tapi 
malah sering menjadi bahan olok-olok. Lysenkoisme adalah contoh yang gamblang. 
Contoh lain adalah tetapan kosmologis Albert Einstein yang ia paksakan pada teori 
Relativitasnya. Einstein berpikir bahwa dengan tetapan itu ia akan “menghasilkan” 
alam semesta yang tidak memuai. Tetapan tersebut adalah penyesalan terbesar 
Einstein dalam hidupnya. 

Penyesalan Einstein dan kekeliruan para penghujat sains yang tak mengakuinya 
sebagai ekspresi kecerdasan ummat manusia yang universal, adalah contoh yang baik 
untuk menunjukkan watak istimewa pengetahuan ilmiah. Kedahsyatan terbesar sains 
sungguh tidak terletak pada kemampuannya menyibak rahasia semesta, mengontrol 
dan mengubah dunia. Kekuatan terbesar sains, yang membedakannya dengan 
segenap sistem pengetahuan yang lebih dulu muncul dalam peradaban, adalah 
kesanggupannya meregulasi dan memetabolisir diri, berevolusi dan merevolusi diri. 
Seperti sebuah organisme, sains mengembangkan dan membersihkan dirinya secara 



 

MANUSIA DAN ILMU PENGETAHUAN | 327  
 

periodik, menolak masukan yang tak berdasar dan mencari masukan bermutu yang 
akan membuatnya tumbuh, merombak dan membongkar seluruh dirinya. 

Metabolisme seperti ini bisa terjadi karena kode genetik sains memuliakan dua hal. 
Pertama adalah metode ilmiah yang meski tak berpretensi tahu apa yang benar dan 
karena itu cuma bisa mengusulkannya, tapi secara jelas paham apa yang salah dan 
mampu membuktikannya. Yang kedua adalah instansi lain yang tak kalah penting 
dari metode ilmiah, yakni imajinasi yang selalu berusaha mengatasi dirinya sendiri. 
Tetapi memang, genetika seperti ini tidak akan survive andaikan saja homo sapiens 
tidak hidup di tengah kenyataan, atau ceruk (niche) kenyataan, yang sejauh ini bisa 
kompatibel dengan imajinasi dan refleksi-kritis. 

Genetika seperti itulah yang memungkinkan sains menjadi puncak penyempurnaan 
aktivitas manusiawi yang sangat berhasil untuk menyingkap sebagian rahasia 
semesta; sedemikian berhasilnya hingga ia justeru mengancam status ilmu itu sendiri. 
Perkembangan-perkembangan mutakhir dalam Fisika dan seluruh cabang-cabangnya, 
misalnya, telah menghadirkan sejumlah spekulasi teoritis yang sepintas lalu terasa 
lebih ajaib ketimbang fiksi ilmiah. Teori-teori itu menjangkau tlatah kenyataan 
imajiner yang belum mungkin ada di Bumi. 

Jika rahasia kosmos yang menghimbau dari luar ibarat musik, seperti yang 
dibayangkan, kalau tak salah, oleh Einstein, maka sains merupakan tarian yang adalah 
penghayatan atas musik tersebut. Jika tarian yang baik adalah tarian yang bisa 
ditubuhkan, maka pengetahuan yang valid adalah yang bisa diuji. Di masa sains 
masih primitif dan aksesnya pada relitas masih terbatas pada jangkauan inderawi, 
musik kosmos masih terdengar harmonis dan tertib. Tapi begitu kemampuan ilmu 
meningkat, para saintis memergoki betapa musik kosmos itu meledak-ledak liar, 
chaotik dan menjadi mustahil ditarikan dengan tubuh yang dimiliki sekarang, setinggi 
apapun kekuatan tubuh itu dilatih. Inilah predikamen yang terjadi misalnya pada 
para ilmuwan penyusun Teori Superstring – teori yang sejauh ini menjadi kandidat 
terkuat TOE (Theory of Everything). Mereka hanya bisa menari secara imajiner, dan 
dengan amat terpaksa harus puas dengan koherensi struktur matematis elegan tingkat 
tinggi yang korespondensinya dengan realitas alam belum bisa diuji dengan tingkat 
peradaban planet bumi saat ini. 

Re-Kreasi Kosmos 

Superstring adalah teori mutakhir yang mencoba menuntaskan impian fisika: 
menggabungkan semua gaya-gaya fundamental alam dan mentaksanomikan setiap 
jenis materi di alam semesta. Masalahnya adalah, satu-satunya perkiraan atas teori ini 
berlaku pada skala energi yang sangat besar, yang tampaknya hanya ada pada saat 
penciptaan alam semesta. Sementara itu, Superstring, seperti dihamparkan oleh 
Edward Witten, profesor Institute for Advanced Study, Princeton, pemikir yang paling 
banyak dikutip dalam kepustakaan fisika mutakhir, dibangun di atas prinsip-prinsip 
teoritis yang telah berhasil secara mengagumkan di masa lalu. Teori ini pun konsisten 
dengan setiap fenomena kosmis yang sudah diketahui. Tapi, kendati Superstring 
menawarkan harapan yang masuk akal akan penyatuan seluruh pengetahuan ilmiah 
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yang ada sekarang, Superstring tetap belum bisa disebut sains, belum bisa disebut 
ilmiah, sebelum membuktikan prediksinya. Para ilmuwan tentu saja tahu soal ini, dan 
pemahaman itu beserta kegamangan akan status teori mereka bukanlah sesuatu yang 
enteng ditanggungkan. 

Karena itu, dapat dibilang bahwa untuk menjadi ilmiah, sains mutakhir dan segenap 
keturunannya yang ingin memahami semesta seisinya harus menjadi sebuah cabang 
seni: pencipta kenyataan-kenyataan yang belum pernah ditemui dalam sejarah, untuk 
menguji teori-teori besar itu. Dan untuk pembuktian itu, artinya mungkin memang 
menciptakan alam semesta, agar Superstring, atau teori apapun yang ingin 
merangkum semesta raya, bisa diuji. Alan Guth dan Andrei Linde, perintis Teori 
Kosmos Inflasioner yang menjadi sokoguru teori Big Bang, berpendapat bahwa secara 
teoretis penciptaan kosmos ini bisa dilakukan di laboratorium. 

Dengan melihat bahwa penciptaan alam semesta adalah kemungkinan logis – untuk 
tidak mengatakannya sebagai nasib yang tak terhindarkan – bagi masa depan 
pengetahuan ilmiah, terbentang bayangan menakjubkan akan kesinambungan kosmos 
dan manusia. Alam semesta yang berkembang dari “ketiadaan” itu, dengan sangat 
berliku telah mengembangkan kehidupan yang unsur-unsur ragawinya dulu disusun 
di perut bintang-bintang. Kini dari kehidupan itu, setelah berkembang jutaan tahun, 
tumbuh kecerdasan yang dalam upayanya menjenguk jantung materi, hidup dan 
kosmos, tampak dituntun untuk pada suatu saat menciptakan semesta raya seisinya. 

Timothy Ferris, profesor astronomi Universitas California, Berkeley, pernah menulis 
bahwa mungkin sekali impian akan Theory of Everything adalah sebentuk nostalgia 
kosmologis, dan ilmu-ilmu yang dikembangkan manusia adalah medium yang 
dengannya alam semesta merenungkan masa silamnya.[3] Kini tampaknya, ilmu-ilmu 
manusia bukanlah sekedar medium nostalgia semesta: ilmu adalah jalan bagi semesta 
raya untuk melahirkan dirinya sendiri. Dengan demikian, ilmu bukan saja pokok 
terpenting filsafat manusia, ia juga adalah pokok terpenting filsafat kosmos, jika 
filsafat seperti itu memang ada. Yang pasti, pemahaman baru akan kesinambungan 
kosmos dan manusia, akan memancarkan sebentuk rasa terpaut ke Semesta, sebentuk 
rasa takjub dan syukur — ah, kata ini jadi terlalu miskin rasanya — yang belum 
pernah ada di Bumi.*** 

________________________________________ 

[1] Bersama Jean Bricmont, pakar fisika teoretis Université de Louvaine, Belgia, Alan Sokal meneruskan upaya 
pemblejetan pemikiran para tokoh utama lingkaran Akdemisi Kiri yang bertumpang tindih dengan Postmodernisme 
dan Cultural Studies itu. Upaya itu dibukukan dan terbit di Perancis di bawah tajuk Impostures Intellectuelles (Paris: 
Édition Odile Jacob, 1997). Setahun kemudian Picador menerbitkannya di Amerika dengan judul Fashionable 
Nonsense: Postmodern Intellectuals’ Abuse of Science (USA: Picador, 1998). 

[2] Sandra Harding misalnya, pernah menilai bahwa sains modern, khususnya fisika, tak cuma sexist, tapi juga 
rasis, classist, dan secara kultural koersif. Luce Iregaray pernah mempersoalkan khazanah matematika dunia 
dengan menganggap bahwa matematika telah dikonstruksikan sebagai the other (baca: perempuan) yang selalu 
meminta untuk disingkap dan dipenetrasi. Iregaray juga telah bicara tentang “gender encoding” dalam Mekanika 
Fluida. 
[3] Timothy Ferris (ed.), The World Treasury of Physics, Astronomy, and Mathematics (USA: Little Brown, 1991) hlm. 
127. 


