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Abstrak 

 

 

Makalah ini ini berangkat dari asumsi bahwa sains modern adalah sumber dari teknologi modern.Ketika 

sains modern lahir dari filsafat sains modern, maka dia adalah produk yang berasal dari nilai Barat yang 

berbasiskan pandangan hidup sekuler. Di sini, penanaman nilai keislaman pada teknologi modern tidaklah 

mungkin bisa teraplikasikani kecuali jika sains dan teknologi Barat dibebaskan dari worldview sekuler 

tersebut. Penanaman nilai-nilai Islam  pada teknologi hanya bisa terlaksana di dalam spektrum Worldview 

Islam dikarenakan worldview Islam berkaitan dengan nilai dan asumsi dasar sain, sedangkan teknologi 

berkaitan erat dengan aplikasi sains dalam kehidupan sehari-hari.Oleh karena itu, standar penanaman nilai 

merujuk pada maslahat publik (maslahah) menurut Ushul al-Fiqh. Maslahat publik mencakup dari lima 

tujuan dari hukum Islam (Maqāṣidsharī‘ah) yaitu menjaga agama (dīn), diri  (nafs), akal (‘aql), keturunan 

(nasl), dan harta māl dan terbagi menjadi tiga tingkatan: Pertama, inti (darūriyyāt) yang merupakan 

perkara-perkara esensial dari maslahat tersebut. Level kedua adalah kebutuhan  (hājjiyāt) yang menjadi 

pelengkap dari level pertama.Level ketiga adalah kemewahan taḥsīniyyāt yang befungsi sebagai 

penyempurna dari keseluruhan elemen darūriyyāt  dan hājjiyāt.Seluruh level dari maslahat publik ini adalah 

tujuan yang mesti dicapai dalam mendesain teknologi baru yang kaya dengan nilai maslahat. Selain itu, 

alternatifterakhir untuk menanamkan nilai pada teknologi adalah melalui pendidikan Perguruan Tinggi dan 

penelitian. Sebab, hanya di perguruan tinggilah teknologi mampu didisain, dihasilkan dan dimodifikasi agar 

tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai keislaman namun juga relevan dengan topik-topik terkait dengan 

teknologi seperti ekonomi, politik, sosial-budaya, konteks infrastruktur dan sebagainya.  

 

Pendahuluan  

Perkembangan sains dan teknologi yang cepat dengan segala manfaat dan madharatnya 

telah memberikan pengaruh negatif atas moral dan nilai kemanusiaan di masyarakat. Era teknologi 

telah menggiring kehidupan dan perilaku manusia menjadi sangat mekanistis. Teknologi telah 

menjauhkan manusia dari kebaikan dan nilai tradisional yang telah disepakati masyarakat. 

Penyebab utamanya adalah karena perkembangan industri yang terjadi di sebagaian besar negara 

berlangsung tanpa adanya perhatian yang memadai terhadap nilai yang berlaku baik nilai agama 

maupun sosial. Oleh karena itu, saat ini adalah waktunya yang tepat – jikalau tidak ingin 

mengatakan terlalu terlambat - untuk mendiskusikan dan memberikan tawaran penanaman nilai 

terhadap sains dan tekonologi modern. Meskipun begitu, penanaman nilai tersebut tidaklah sekedar 

kosmetik tambahan nilai-nilai dan terminologi keagamaan kedalam sains modern dan teknologi 
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terapan. Penanaman nilai juga bukanlah merupakan upaya peminjaman legitimasi religius atas 

teknologi dengan memasukkan ayat-ayat al-Qur’an yang relevan atas dan teknologi. Sebaliknya, 

justru penanaman nilai tersebut adalah sebuah pendekatan holistik yang melibatkan evaluasi atas 

sains dan teknologi modern yang lahir dari Filsafat Barat dan tidak sesuai secara diametris dengan 

Filsafat Islam yang dapat dilacak dari pandangan hidup keduanya. Lebih dari itu, karena teknologi 

merupakan hasil dari kreasi para teknokrat, penanaman nilai semestinya dilakukan oleh mereka 

selaku produsen dari sains dan teknologi tersebut. Di lain sisi, masyarakat yang membutuhkan 

teknologi juga berhak untuk menuntut beberapa aspek yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan 

problem kehidupan mereka – termasuk problem keagamaan – kepada teknkrat. Untuk memahami 

latar belakang penanaman nilai dalam teknologi, perlu mendiskusikan sains dan teknologi modern 

sebagai sumber dari masalah. Model penanaman nilai yang akan ditawarkan dalam makalah ini 

akan mencakup tiga hal: Pertama, diawali dengan perubahan pandangan hidup saintis dan 

teknokrat, kedua, penanaman prinsip maṣlaḥah dalam dalam aktivitas teknologis dengan merujuk 

kepada harapan atau tuntutan masyarakat atas teknologi dan ketiga, penanaman nilai melalui 

transformasi pengetahuan di tahap pendidikan perguruan tinggi.  

 

Teknologi dan Problemnya  

Teknologi adalah fenomena yang rumit dan karenanya, dia tidak memiliki makna tunggal. 

Ada banyak sekali upaya yang diberikan oleh para saintis untuk menghasilkan definisi yang tepat 

atas teknologi namun berakhir dengan kegagalan. Terlepas dari itu, masih ada sejumlah definisi 

yang dapat digunakan untuk mendefinisikan secara sederhana apa itu teknologi. Secara etimologis, 

kata “technology” (teknologi) diambil dari kata berbahasa Yunani“techne” yang berarti pekerjaan 

yang sistematis atas seni atau kerajinan tangan dan mendorong ketrampilan. Pengertian lain juga 

sebagaimana dikutip dari answers.com adalah bahwa paling tidak ada lima pengertian dari 

“technology”: 1) Teknologi adalah aplikasi sains, terutama atas tujuan industri dan komersil. 2) 

Teknologi mengaplikasikan teknik, metode, atau pendekatan yang sistematis untuk menyelasaikan 

problem. 3) Teknologi adalah disiplin yang mengatur seni atau sains guna mengimplementasikan 

pengetahuan saintifik untuk problem-problem praktis. 4) Teknologi adalah kreasi produk-produk 

dan proses-proses yang bertujuan mengembangkan kesempatan manusia untuk bertahan, 

mempertahankan kenyamanan hidup, dan kualitas kehidupan
1
 5) Teknologi adalah aplikasi praktis 

dari pengetahuan, terutama dalam area partikular semacam rekayasa.
2
 Dalam makna-makna 

tersebut di atas, ‘teknologi’ merujuk kepada susunan pengetahuan  tentang seni yang berlaku sejak 

era Renaisans hingga era industri. 3 

                                                             
1www.geog.ouc.bc.ca/conted/online courses/enviroglos/t.html. 

2www.projectauditors.com/Dictionary/T.html. See also Susan Ella George,  Religion and Technology, p.7 

3
Misa, T. J. “The compelling tangle of modernity and technology”, In T. J. Misa, P. Brey & A. Feenberg (Eds.), 

Modernity and technology, Cambridge, MA: The MIT Press, 2003, pp. 1-30. 

http://www.geog.ouc.bc.ca/conted/online
http://www.projectauditors.com/Dictionary/T.html
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Meskipun begitu, ketika teknologi didefinisikan dari sudut pandang disiplin keilmuan yang 

berbeda, definisinya pun agak berbeda. Terkait dengan disiplin ekonomi misalnya, ‘teknologi 

secara sederhana adalah segala sesuatu yang penting dalam mengatur perpaduan yang layak dari 

input tertentu untuk menghasilkan produk penelitian yang berbeda.’4 Di dalam the Standars for 

Technological Literaacy, technology (teknologi) didefinisikan sebagai berikut: 

…the diverse collection of processes and knowledge that people use to extend human  abilities and 

to satisfy human needs and wants.
5
 

Artinya (teknologi adalah) kumpulan proses dan pengetahuan yang beragam dan digunakan oleh manusia 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Definisi lain dari teknologi yang menekankan 

faktor-faktor sosial dan lingkungan adalah:  

The use of knowledge, skills and resources to meet people’s needs and wants by developing 

practical solutions to problems, taking social and environmental factors into consideration. 
6
 

Artinya (teknologi adalah) penggunaan pengetahuan, kemampuan, dan sumber untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan manusia dan dengan mengembangkan solusi praktis atas problem-problem yang ada dengan 

mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan. 

Keseluruhan definisi di atas menunjukkan bahwa teknologi difahami sebagai aplikasi 

praktis, kreasi, metode, teknik, dan pendekatan pengetahuan ilmiyah. Dalam pengertian ini, 

teknologi menerapkan temuan penelitian saintifik atau dengan kata lain, sains “datang sebelum” 

teknologi dan memungkinkan pengembangan teknologi. Bisa juga diasumsikan bahwa teknologi 

lahir terlebih dahulu sebelum adanya terobosan saintifik. Jadi dari teknologilah sains dari 

dikembangkan dan karena itu ada hubungan yang bersifat timbal balik antara sains dan teknologi  

Definisi-definisi yang beragam ini kemudian bisa disederhanakan berdasarkan jenisnya. 

Foucault menawarkan empat jenis teknologi yaitu:1(teknologi-teknologi produksi, yaitu teknologi 

yang memperkenankan kita untuk menghasilkan, mentransformasi, atau memanipulasi sesuatu. 2) 

teknologi-teknologi dari sistem-sistem tanda, yaitu teknologi yang memungkinkan penggunan 

simbol-simbol, tanda-tanda, dan makna-makna. 3) Teknologi-teknologi kekuatan yang mengatur 

perilaku individual dan 4) teknologi-teknologi diri sebagai sebuah pendekatan studi etika atas 

individual.
7
 Menurut Foucault, 4 jenis teknologi ini selalu berfungsi bersama tanpa tereduksi satu 

dengan yang lainnya karena masing-masing terkait kesemuanya dengan dominasi tertentu.Ia 

adalah framework atau kerangka kerja yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, 

struktur, dan hubungan yang ada dalam sistem sosio-teknologi.  

                                                             
4Sonja Vandeleur, Indigenous Technology And Culture In The Technology Curriculum: Starting The Conversation,  A 

Case Study, Thesis dipresentasikan untuk Ph.D di Rhodes University, January 2010, p.12. 

5International  Technology Education Association, The Standard for Technological Literacy, 2002, p. 2 

6The National Curriculum Statement: Technology, South Africa, Department of  Education, 2002, p.4 

7
Foucault, M. “Technologies of the self” In L. H. Martin, H. Gutman & P. H. Hutton (Eds.), Technologies of the self: 

aSseminar with Michel Foucault, Cambridge, MA: MIT Press,1988, pp. 16-49. 
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Meskipun demikian, teknologi memiliki paling tidak tiga poin hubungan yang sangat erat 

dengan sains. Pertama, sains (episteme) tidaklah bisa diubah, sementara teknologi (techne) bisa 

diubah. Kedua, sains dimulai dari persepsi objek kongkrit, sementara teknologi dimulai selangkah 

lebih jauh dengan merujuk pengetahuan umum berdasarkan pada objek kongkrit tersebut. Ketiga, 

saintis mencari pengetahuan teoritis (theoria) dan aktifitasnya itu sendiri merupakan tujuan, 

sementara teknoktrat memproduksi hasil temuan baru (poiesis) dan aktifitasnya itu berakhir pada 

sesuatu yang lain.
8
 Oleh karena itu, teknologi bisa dipahami “berangkat” dari sains.  

Sudah umum disepakati bahwa sains tidaklah netral, sementara teknologi memiliki 

hubungan yang bersifat timbal balik dengan sains, konsekuensinya teknologipun tidaklah bersifat 

‘netral’. Penggunaan teknologi tidak dapat keluar dari pertanyaan ‘apakah ia digunakan secara 

moral dan etis atau tidak?’ dan teknologi semestinya mampu menjawab pertanyaan ‘Apa 

kontribusi yang telah dia berikan terhadap produk saintifik tersebut?’ Jadi, kita berada dalam 

situasi di mana mesin dan produk teknologi dikembangkan tanpa adanya panduan moral dalam 

penggunaannya.
9
  

 
Dalam teknologi, ada pertanyaan-pertanyaan  terkait apakah aplikasi yang telah 

dibuat dan hasilnya dalam bentuk produk teknologi  

 

Mengevaluasi Teknologi  

Dalam kondisi dimana teknologi tidaklah bersifat ‘netral’ dan tidak dikembangkan dengan 

panduan moral dalam penggunaannya, salah satu pertanyaan paling tajam yang muncul ke 

permukaan adalah “sejauh mana teknologi berada ‘di bawah kendali’ masyarakat?” melawan 

“sejauh mana teknologi mengendalikan masyarakat?” Di banyak kasus, perubahan dan inovasi 

teknologi sangatlah cepat sehingga masyarakat tidak bisa mengontrol teknologi atau bahkan justru 

terjebak dalam penggunaan produk teknologi tertentu. Masyarakat tidak melihat akar penyebab 

masalah, namun justru terus menerapkan teknologi-teknologi lain untuk menyelesaikan masalah 

tersebut, menjadikan manusia justru bergantung pada mesin-mesin hasil teknologi yang baru 

ersebut.Sebagai contoh, Banyaknya jumlah makanan yang beraneka ragam dan hidup dalam 

kemudahan fisik artinya bahwa manusia membutuhkan teknologi baru untuk anti-obesitas atau alat 

untuk meningkatkan diet ‘alami’. Artinya, setiap kali kita manusia membuat teknologi, teknologi 

tersebut akan selalu memiliki dua sisi baik positif maupun negatif. Pada kesempatan berikutnya, 

manusia akan membuat teknologi baru yang diciptakan untuk memperbaiki sisi-sisi negatif dari 

teknologi sebelumnya dengan sangat cepat sekali dan begitu seterusnya sehingga melahirkan 

lingkaran problematis tanpa henti. Begitupun juga dalam masyarakat yang memiliki gaya hidup 

dan budaya tertentu yang menyandarkan hidup mereka atas teknologi, terlihat jelas bagaimana 

kehidupan mereka sangat bergantung kepada tuntutan mesin. Manusia tidak lagi memiliki 

kemampuan untuk mengendalikan tujuan hidup mereka, apalagi dalam menentukan nilai yang 

dikandung dalam kehidupan tersebut. Jadi justru dalam beberapa kasus, manusia tidak bisa 

                                                             
8Susan Ella George,  Religion and Technology in the 21st Century: Faith in the E-World,  Information 

Science Publishing, London-Melbourne, 2006, p.6  

9 Ibid, p. 187 
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mengendalikan perkembangan teknologi termasuk produk yang dihasilkan dari teknologi tersebut. 

Sebaliknya, teknologi justru mampu mengubah cara hidup masyarakat dan oleh karena itu, perlu 

dipertanyakan bagaimana pengaruh teknologi atas masyarakat. Tayangan televisi sebagai contoh, 

mampu merusak tradisi pertemuan keluarga dalam sebuah keluarga besar dimana hubungan antara 

satu anggota keluarga dengan yang lain adalah elemen paling penting yang ada dan setiap anggota 

keluarga perlu merasa menjadi bagian dari keluarga tersebut. Hadirnya teknologi game (seperti 

play station) adalah contoh yang secara praktis menghabiskan secara sia-sia waktu yang dimiliki 

oleh siswa. 

Akan ada upaya untuk mengevaluasi kondisi dimana teknologi tidak dapat lagi 

dikendalikan oleh manusia seperti yang dipaparkan oleh Dryfus dan Spinoza.
10

  Poin yang sangat 

penting dalam isu ini adalah bagaimana evaluasi dilakukan bersandarkan pada pandangan hidup 

(worldview) yang menjadi tolak ukur keseluruhan manfaat dari teknologi tersebut seperti efisiensi, 

kemudahan, kebebasan, kenyamanan, fungsi guna, dan bahkan kehidupan sosial dan budaya. 

Topik ini kemudian berkembang menjadi problem filsafat teknologi.  Salah satu tokoh masyhur 

yang mulai mengembangkan filsafat teknologi adalah Martin Heidegger. Dalam esainya yang 

berjudul “The Question Concerning Technology”, Heidegger menganalisa sifat dasar teknologi 

sekaligus mengkritisi teknologi modern. Selain itu, Heidegger juga tertarik untuk menemukan 

metode untuk memiliki hubungan yang bebas dengan teknologi modern namun dalam kondisi di 

mana teknologi tersebut dapat disadari sebagai sebuah instrumen yang bisa kita simpan di tangan 

sesuai dengan keinginan kita untuk mengendalikan teknologi tersebut.
11

   

Figur yang mulai mengklasifikasikan dan menjembatani dua pendekatan filosofis atas 

teknologi adalah Carl Mitcham. Mitcham mengkategorikan adanya dua pendekatan filosofis dalam 

teknologi: pendekatan  “teknik” dan pendekatan “humaniora”.
12

  Filsafat teknologi teknik 

menempatkan teknologi sebagai sentral dari kehidupan manusia; ia adalah proyek filosofis yang 

bertujuan pada pemahaman atas fenomena teknologi seperti dicontohkan dalam praktek-praktek 

teknokrat dan yang bekerja di profesi-profesi teknologi lainnya. Dalam konteks ini, teknologi 

dianggap sebagai alat dan mesin yang dirasakan setiap hari sebagai objek material (dari mulai 

peralatan dapur hingga komputer). Filsafat teknologi humaniora, di lain sisi, memiliki proyek 

filosofis yang lebih umum di mana teknologi secara per se tidaklah menjadi subjek prinsipil yang 

berurusan dengan objek humaniora tersebut. Teknologi di sini justru didekati sebagai sebuah studi 

                                                             
10

Dreyfus, H. L., & Spinosa, C. (1997). Highway Bridges and Feasts: Heidegger and Borgmann on how to affirm 

technology. Retrieved from http://www.focusing.org/dreyfus.html  

11
Heidegger, M. The Question Concerning Technology and Other Essays,  (W. Lovitt, Trans.). New York: Harper and 

Row, 1977, p.50.  
12Penjelasan tentang dua pendekatan di atas adalah sebagia berikut: 1) Filsafat teknologi teknik: Menggunakan 

pemikiran dan praktek teknologis sebagai model untuk pemahaman baik untuk segala aspek baik yang teknologis 
maupun yang bukan. 2) Filsafat teknik humaniora, pendekatan ini menganggap pemikiran dan praktek teknologis 

hanyalah satu bagian dari manusia; ia melepaskan batas dalam sebuah framework yang lebih besar seperti 

kehidupan dan budaya. Mitcham, C. (1995). Notes toward a philosophy of meta-technology. In D. Baird (Ed.), 

Society for Philosophy and Technology 1(1-2). Retrieved from  http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/SPT/v1_n1n2/ 

mitcham.html 

http://www.focusing.org/
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/SPT/v1_n1n2/
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kasus dengan mempertimbangkan bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan manusia 

terutama dalam aspek moral dan kulturnya. Dengan kata lain, teknologi dalam filsafat teknologi 

humaniora didiskusikan sebagai pengetahuan (dari segi formula, aturan, teori, serta bagaimana 

untuk mengetahui secara intuitif), sebagai aktivitas, (desain, bangunan, dan guna dari teknologi), 

dan juga sebagai kekuatan kehendak (mengetahui bagaimana untuk menggunakan teknologi dan 

mengerti konsekuensi-konsekuensi yang lahir dari padanya).  Dengan menjelaskan aspek yang 

beragam ini, Mitcham menetapkan kriteria untuk analisa yang lebih komprehensif atas isu-isu etik 

dalam penggunaan sains dan teknologi.  

Namun, Mitcham menemukan bahwa menggunakan pendekatan filsafat teknologi teknik 

bisa lebih membuahkan hasil jika para teknokrat memikirkan pekerjaan mereka dan memisahkan 

teknologi dari sains sebagai objek evaluasi. Berbeda dari posisi Heidegger yang mengkritisi 

teknologi modern, pendekatan teknik menyanjung teknologi modern tanpa kritik kemudian gagal 

dalam menyelesaikan problem yang ada pada dirinya. Sebaliknya, filsafat teknologi humaniora 

tidak dianggap sebagai instrument yang efektif untuk mengevaluasi teknologi dan pendekatan 

tersebut tidaklah cukup jelas juga sulit untuk dipahami. Faktanya, kritik filsafat teknologi teknik 

atas teknologi dapat diterima secara rasional karena adanya hegemoni teknologi yang berkembang 

dengan orientasi keduniawiaan dan efisiensi yang membangun ancaman untuk makna hidup.
13

K 

esimpulannya, teknologi menghilangkan makna dari dunia ini  

Sebagai tambahan dari pendekatan-pendekatan teknologi tersebut di atas, ada sejumlah 

upaya lain yang mengenalkan istilah baru untuk teknologi seperti: meta-technology, hyper-

technology, virtual technology, atau post technology,
14

Meta-technology bertujuan 

merekonstektualisasi teknologi, di mana teknologi teknologi berubah menjadi kultur baru. Ia juga 

dinamakan trans-culture atau techno-culture yang melampaui budaya teknologi tradisional yang 

sifatnya partikular menjadi budaya teknologi yang bersifat global. Istilah ini dipaparkan oleh 

Mitcham, dengan maksud tidak hanya untuk membedakan meta-technology dari teknologi modern 

dan pra-modern,
15

namun juga untuk merekam perkembangan yang progresif dari pembangunan 

media elektronik global dan budaya yang dimilikinya. ‘Keterkaitan bidang’ ini mampu diterapkan 

pada aspek ekonomi, politik, atau sebaliknya; politik dan agama dan sebaliknya; seni dan ekonomi 

dan sebaliknya. Contoh terbaik dari meta-technology, menurut Mitcham adalah website (World 

Wide Web)  dan dari model teknologi termutakhir inilah yang memungkinkan terjadinya 

penanaman nilai terhadap teknologi tersebut.  

                                                             
13 Susan Ella George,  Religion and Technology, p. 31 

14
 C. Mitcham and R. Mackey (eds.), Philosophy and Technology: Readings in the Philosophical Problems of 

Technology (New York: The Free Press, 1983), p. 254; see also Mitcham, C. Thinking Through Technology: The 

Path Between Engineering and Philosophy, Chicago: University of Chicago Press.1995, p.58.  

 
15Teknologi pra-modern atau teknik: adalah di mana teknologi dikandung oleh kehidupan atau budaya yang bisa 

diteliti dengan filsafat secara umum. Teknologi modern atau teknologi otonom: adalah teknologi yang 

terdekonstektualisasi atau dipisahkan dari masyarakat, yang maknanya instrumennya dipelajari secara terpisah dari 

kultur masyarakat.Susan Ella George, Religion and Technology,p.4-5 
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Diskusi terkini mendorong ada sejumlah upaya yang dilakukan para cendekiawan untuk 

menanamkan nilai dalam teknologi di mana nilai-nilai tersebut lebih bermakna kultural, sosial, dan 

humanistik dari pada religius. Seperti contoh, kita dapat menggunakan teknologi sebagai 

kendaraan untuk memahami objek-objek kemanusiaan dari pendekatan antopomorfik, atau bahkan 

beberapa aspek yang dipengaruhi teknologi. Dari pendekatan sosiologis, kita membahas apakah 

teknologi cocok dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan filosofis membahas bagaimana 

pandangan hidup (worldview) yang menjadi latar belakang lahirnya sebuah teknologi. Sementara, 

dengan merujuk kepada pendekatan ekonomi kita akan menguji bagaimana teknologi adalah alat 

untuk proses produksi dan distribusi. Demikianlah, teknologi terbuka untuk didiskusikan dari 

perspektif religius ataupun diresapi dengan nilai-nilai religius  

 

Penanaman Nilai atas Teknologi  

 

Berdasarkan diskusi terkait dengan sains dan teknologi di atas, dapat dipastikan bahwa 

terlepas dari orientasi dan aplikasinya yang sekuler, masih ada ruangan-ruangan untuk 

menanamkan nilai pada teknologi. Terdapat paling tidak tiga media penanaman nilai atas 

teknologi: Melalui shifting worldview (pergeseran worldview), mengenalkan Maqāṣid sharī‘ah 

dan Maslaḥah.  

 

a) Shifting Worldview (Pergeseran Worldview) 

Faktanya, masalah yang dimiliki sains dan teknologi berasal worldview para saintis Barat 

yang cenderung dualistis dan kemudian memberikan implikasi-implikasi epistemologis seperti 

yang telah disinggung di atas. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai Keislaman atas sains dan 

teknologi Barat membutuhkan pergeseran paradigma atau revolusi worldview. Maka untuk 

menanamkan nilai-nilai Keislaman pada teknologi, kita harus membebaskan worldview seorang 

saintis dan teknokrat Muslim dari pengaruh Barat kemudian menanamkan worldview Islam pada 

merkea.  

Worldview Islam yang diproyeksikan oleh wahyu itu merupakan bangunan konseptual 

dengan terdiri dari konsep seminal yang dapat ditafasirkan lebih lanjut dengan bantuan hadist 

Nabi, akal, pengalaman, dan intuisi agar dapat menjadi asas untuk memahami realitas secara 

keseluruhan. Worldview Islam, oleh karena itu, mendemonstrasikan struktur fondasi metafisika 

Islam yang merupakan dasar dari epistemology.
16

  Al-Attas mendefinisikan worldview sebagai 

berikut: “...the vision of reality and truth that appear before our mind’s eye revealing what 

existence is all about”. Artinya, worldview adalah persepsi dari realitas dan kebenaran yang 

terlihat dari pandangan pikiran kita dan mengungkap segala sesuatu tentang eksistensi. Persepsi 

                                                             
16al-Attas, A Commentary on the Hujat al-Øiddīq of Nūr al-Dīn al-Rānirī: being an exposition of the salient point of 

distinction between the position of the theologians, the philosophers, the Sufi and the pseudo-Sufi on the 

ontological relationship between God and the world and related questions, Ministry of Education and Culture, 

Kuala Lumpur, 1986,  pp.464-465.  
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tersebut tidak hanya terbatas pada gambaran akal manusia akan dunia fisik atau dunia pengalaman 

indra, namun juga melingkupi kedua aspek duniawi dan ukhrawi. Aspek duniawi senantiasa terkait 

secara mendalam dengan yang aspek ukhrawi sementara di lain sisi, aspek ukhrawi memiliki 

makna  yang fundamental dan final.
17

 

Persepsi atas kedua aspek realitas tersebut adalah model integratif dalam Islam yang 

termanifestasikan dalam penggambaran serupa dari al-Qur’an di mana al-Qur’an tersusun atas 

bentuk simbolik dari ayat al-Qur’an dan dunia alam dalam sebuah buku.
18

 Beberapa orang 

menyebut bentuk simbolik dari al-Qur’an sebagai simbol linguistik  (āyāt qauliyyah), sementara 

bentuk simbolik dari dunia alam adalah simbol alam (āyāt kauniyyah). Oleh karena al-Qur’an dan 

alam memiliki kedua bentuk simbol baik ambigu maupun jelas, seseorang yang ingin yang 

mendapatkan, menemukan, dan mengungkap makna tersembunyi dalam al-Qur’an membutuhkan 

interpretasi alegoris (ta’wīl). Berdasarkan metode interpretasi ini, al-Attas kemudian 

mendefinisikan sains islami sebagai berikut:  

 

.. a kind of ta’wīl or allegorical interpretation of the empirical things that constitute the world of 

nature. As such science must base itself firmly upon the tafsīr of interpretation of the apparent or 

obvious meanings of the things in nature. 
19

 

 

Artinya suatu model ta’wīl atau interpretasi alegoris atas objek-objek empiris yang membentuk realitas 

alam. Ilmu seperti ini harus benar-benar berdasarkan tafsir atau interpretasi atas makna-makna yang terlihat 

atau makna yang jelas atas benda secara fitrahnya.  

Dari pandagan lain, netralitas sains dapat dibantah dari teori worldview. Hubungan antara 

worldview dan sains bisa terlacak dari hubungan sains dengan epistemologi. Aktivitas saintifik 

berada di dalam domain epistemologi, sementara epistemologi dikembangkan dalam sebuah 

worldview tertentu dan mendapat pengaruh dari worldview tersebut, atau sebaliknya. Iman kepada 

Tuhan, misalnya, dapat mempengaruhi cara sesorang memahami sifat dasar dari pengetahuan 

sebab Tuhan dan realitas non-empiris lainya dianggap sebagai sumber pengetahuan. Sebaliknya, 

jika eksistensi Tuhan ditolak dalam sebuah worldview tertentu maka segala realitas non-empiris 

akan dikeluarkan dari domain sains. Pendapat Thomas F Wall di bawah terkait dengan gagasan ini 

cukup menarik:  

It (belief in God’s existence) is very important, perhaps the most important element in any 

worldview. First if we do believe that God exists, ……..we will have to believe that knowledge can 

be of more than what is observable and that there is a higher reality – the supernatural world.    

…….if on the other hand, we believe that there is NO GOD and that there is just this one world, 

                                                             
17S.M.N, al-Attas dalam Prolegomena to The Metaphysics of Islam An Exposition of  the Fundamental Element of the 

Worldview of Islam, Kuala Lumpur, ISTAC, 1995, p. 1. 

18
Ibid, p. 133  

19Ibid, p. 137 
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what would we then be likely to believe about the meaning of life, the nature of ourselves, and after 

life, the origin of moral standards, freedom and responsibility and so on.
20

 

Artinya (Beriman pada keberadaan Tuhan) sangatlah penting, bahkan mungkin unsur yang paling 

penting  dalam worldview manapun. Pertama jika kita percaya bahwa Tuhan ada,…. Kita harus percaya 

bahwa pengetahuan bisa mencakup lebih dari apa yang tertangkap oleh panca indera dan adanya realitas 

yang lebih tinggi dari itu –dunia supranatural…. Jika di lain sisi, kita percaya bahwa TIDAK ADA TUHAN 

dan hanya ada satu dunia ini, lantas apa yang kemudian dapat kita percayai soal arti kehidupan, sifat dasar 

kita, dan apa yang akan terjadi setelah kehidupan, asal muasal standar muasal standar moralitas, kebebasan, 

tanggung jawab, dan lain sebagainya.  

Kutipan di atas memberikan anjuran bahwa kepercayaan, baik kepercayaan bahwa Tuhan 

itu ada maupun tidak, terkait sangat erat dengan bagaimana umat manusia memahami sifat dasar 

realitas dan pengetahuan, termasuk metode yang digunakan untuk mendapatkan dan menggunakan 

keduanya untuk kehidupan. Hubungan antara worldview, sains, dan teknologi, dengan jelas 

didefinisikan oleh Prof. Alparslan Acikgence bahwa, “worldview is the foundation of all human 

conduct, including scientific and technological activities. Every human activity is ultimately 

traceable to its worldview, and as such it is reducible to that worldview.
21

  Artinya adalah, bahwa 

“worldview adalah fondasi dari seluruh tingkah laku manusia, termasuk aktivitas saintifik dan 

teknologi mereka. Setiap kegiatan tersebut terutama terlacak dari worldviewnya, dan kesemuanya 

itu tereduksi kepada worldview tersebut.” Hal ini berimplikasi bahwa kegiatan saintifik dan 

teknologi itu dilakukan dalam lingkup worldview. Thomas Kuhn, seorang figur yang masyhur 

sebagai seorang yang menciptakan istilah ‘scientific paradigm’ atau paradigma saintifik 

mengkaitkan secara konseptual terminologi ‘paradigma’ dengan ‘worldview’,
22

  karena dia 

menekankan bahwa paradigm shift (pergeserah paradigma) dapat dianggap sebagai sebuah 

weltanschauung Revolution atau revolusi worldview. Paradigma terdiri dari nilai-nilai, standar-

standar nilai dan metodologi-metodologi yang sangat sarat dengan makna worldview dan pada saat 

yang sama juga merupakan framework konseptual yang dibutuhkan oleh penelitian-penelitian 

ilmiah.
23

 Paradigma juga menentukan bagaimana sains semestinya dipraktekkan.
24

 Oleh karena itu, 

cukup masuk akal ketika Garry Gutting menambahkan terkait dengan ini, bahwa menerima 

paradigma artinya menerima worldview yang santifik, metafisik, dan metodologis yang 

                                                             
20See Thomas F Wall, Thinking Critically About Philosophical Problem,  A Modern Introduction, Wadsworth, 

Thomson Learning, Australia, 2001, pp. 126-127, 532.  

21 Alparslan Acikgence,  Islamic Science, Towards  Definition, Kuala Lumpur, ISTAC 1996, 29; Lihat juga Alparslan 

Acikgence, "The Framework for A history of Islamic Philosophy", Al-Shajarah, Journal of The International 

Institute of Islamic Thought and Civilization, (ISTAC, 1996, vol.1. Nos. 1&2, p. 6.  

22 Kuhn menyatakan :”scientific research are directed towards the articulation of phenomena and theories where the 

paradigm is already provided.” Artinya “penelitian ilmiah diarahkan pada artikulasi fenomena dan teori-teori 
dimana paradigma telah disediakan.” Thomas S Kuhn, The Structure of Scientific Revolution, International 

Encyclopedia of Unified Science, vol.2, no 2, Chicago: University of Chicago Press, 1970,p. 24. 
23See Edwin Hung, The Nature of Science: Problem and Perspectives (Belmont, California, Wardsworth, 1997,pp. 

340, 355, 368, 370.  
24 Ibid,pp. 368 
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komprehensif.
25

 Berdasarkan penggambaran tersebut, jelaslah bahwa basis dari aktivitas saintifik 

dan teknologis adalah worldview atau paradigma. Jadi, untuk menanamkan nilai atas teknologi, 

seseorang harus mengganti cara pandangnya terhadap sains dan teknologi dalam arti sebenarnya.  

Sebagaimana faktanya, menggunakan perspektif worldview untuk melihat isu-isu 

teknologis sangatlah jarang menjadi pertimbangan para cendekiawan.
26

 Dari sudut pandang ini, 

teknologi dapat berarti lebih dari sekedar artefak material atau kondisi kehidupan kita, bahkan 

lebih dari sekedar cara untuk mencapai tujuan. Menanamkan worldview membutuhkan pendekatan 

yang lebih holistik berdasarkan penyatuan pandangan spiritual-rasional dari al-Qur’an dan Sunnah. 

Pendekatan semacam ini menyediakan altenatif yang lebih baik dalam bentuk framework filosofis 

untuk sebuah interaksi seseorang dengan fitrahnya dan orang-orang di sekitarnya.
27

 Al-Qur’an 

memiliki pendekatan semacam ini, sebagaimana disampaikan oleh al-Shāṭibī bahwa kriteria baik 

sesuatu berfungsi atau berbahaya tidak bisa hanya berdasarkan pemikiran manusia semata, 

sebagaimana teori kontrak sosial dan teori pemangku kepentingan normatif yang dianjurkan oleh 

mayoritas teoritikus Barat. Pemikiran manusia berperan hanya dalam framework yang dipandu 

oleh Sharī‘ah 
28

Islam mengakui peran dari akal dan pengalaman dalam menteorikan perkara-

perkara duniawi hanya terbatas pada cara yang meliputi aspek transcendental dari keberadaan 

manusia. Sebab, manusia memiliki batas inheren yang membutuhkan panduan ilahiah, terutama 

memastikan apa yang benar dan salah.
29

 Oleh sebab itu, kemampuan rasional kita mampu –dan 

hanya mampu- digunakan untuk melengkapi, mendukung, dan menguatkan etika-etika dan 

moralitas sesuai dengan sharī‘ah. Sekarang, akan kita elaborasi tujuan tujuan dari sharī‘ah dan 

maslahah.  

  

 

b) Menerapkan Maqāṣid Sharī’ah‘ah 

Nilai-nilai yang akan ditanamkan pada teknologi diderivasi dari pemahaman atas sharī‘ah. 

Sharī‘ah, sebagai salah satu unsur paling fundamental dalam worldview Islam tidak bisa 

dipisahkan atau dijauhkan dari kepercayaan dan nilai-nilai dasar. Sharī‘ah juga berfungsi sebagai 

sistem etika dan nilai nilai yang mencakup seluruh aspek kehidupan seperti aspek individual, 

                                                             
25 Gary Gutting, “Introduction” in Paradigm and Revolution: Appraisal and Application  of Thomas Kuhn’s 

Philosophy of Science, (editor) Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1980, p. V,1. 

26Mengomentari ini, James P Buchanan menulis bahwa: “Tidaklah seorangpun menganggap bahwa teknologi adalah 

worldview yang mendalam dan pergeseran ontologis yang mengubah bukan hanya cara kita hidup di dunia namun 

juga bagaimana cara kita merefleksikannya.”James P Buchanan, Critical Literacy: “Technology and Cultural 

Values (Comparative Philosophy and Philosophy of Technology in Conversation”, in Peter D Hershock et al, 

Technology and Cultural Values, On the Edge of the Third Millennium, University of Hawai Press, and East West 

Philosopher Conference, Honolulu, 2003, p. 583.   
27Khaliq Ahmad, “Islamic Ethics in a Changing Environment for Managers,” in Ethics in Business and Management: 

Islamic and Mainstream Approaches  (London: Asean Academic Press, 2002,pp.97-109. 

28Dikutip dalam Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic Jurispudence (Uṣūl al-Fiqh) (Islamabad: Islamic Research 

Institute Press, 2000, p. 65. 

29Argumen Nyazee didukung dengan sejumlah ayat di dalam al-Qur’an, salah satunya adalah 23:71. 
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sosial, politik, ekonomi, dan intelektual.
30

 Dengan kata lain, sharī‘ah merefleksikan pandangan 

holistik keislaman, di mana ia merupakan sebuah kode kehidupan yang lengkap dan terintegrasi 

melingkupi seluruh aspek kehidupan baik individual maupun sosial. Dalam Islam, keseluruhan 

aktivitas dalam hidup termasuk teknologi tidak bisa dipisahkan dari aspek moral dan spiritual, 

begitupun sebaliknya. Relevansi sharī‘ah dalam kaitannya pada teknologi dapat difahami dari 

tujuan-tujuannya yang didefinisikan oleh al-Ghazali sebagaimana berikut: 

Tujuan dari pada sharī‘ah (Maqāṣidal-Sharī‘ah) adalah untuk memajukan kesejahteraan dari 

seluruh manusia, yang mana terletak pada melindungi iman mereka, (dīn), melindungi diri mereka 

sebagai manusia (nafs), melindungi kemampuan intelektual mereka (‘aql), melindungi keturunan 

(nasl) dan kekayaan mereka (mal). Apapun yang menjamin perlindungan lima hal ini telah 

membantu kepentingan publik dan itulah yang diinginkan oleh umat manusia. 
31

 

Penjelasan dari tujuan-tujuan sharī‘ah sebagaimana didaftar oleh al-Ghazzali diatas diafirmasi 

oleh Al-Shātibi dan mengindikasikan adanya prioritas-prioritas yang berhubungan secara harmonis 

dengan esensi sharī‘ah.
32

 Secara umum, sharī‘ah bersifat memberikan manfaat pada individu dan 

masyarakat dan hukum-hukumnya dirancang untuk mempertahankan manfaat-manfaat tersebut 

dan mempermudah pengembangan dan penyempurnaan kehidupan manusia di dunia yang 

kemudian juga terkait dengan tujuan-tujuan ukhrawi. Dengan kata lain, setiap tujuan duniawi 

tersebut di atas (seperti iman, keturunan, intelektual, dan kekayaan) dimaksudkan untuk memenuhi 

tujuan religius yang tunggal yaitu kehidupan sesudah mati.  

Tujuan utama dari sharī‘ah terletak dalam konsep kasih sayang dan petunjuk dalam Islam
33

 

yang maksudnya adalah menegakkan keadilan, menghilangkan prasangka, serta mengurangi 

kesulitan yang dihadapi manusia dengan mengembangkan kerjasama dan saling mendukung dalam 

keluarga dan masyarakat luas. Kedua konsep (yaitu kasih sayang dan petunjuk) tersebut 

termanifestasikan dengan menyadari akan kepentingan public. Para Cendekiawan Muslim secara 

umum telah menganggap kedua hal tersebut mengandung nilai-nilai dan tujuan yang mendalam. 

Tujuan dari sharī‘ah atau yang biasa dikenal dengan Maqāṣidal-Sharī‘ah berkonotasi dengan 

dengan maslahat publik  (Maslaḥah) di mana para cendekiawan Muslim menggunakan kedua 

terminologi tersebut secara bergantian.
34

 

                                                             
30Muhammad Hashim Kamali, “Sources, Nature and Objectives of Shari`ah,” The Islamic Quarterly (1989): pp.215-

35.  
31M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), p. 

118. 

32Nyazee, Islamic Jurispudence, p. 121.  
33  neunere nAn  bubirtA  Qur’an 21:107 and 10:57. 
34Ada sejumlah Fuqaha klasik yang menganjurkan prinsip prinsip maslaḥah dan tujuan-tujuan dariSharī‘ah’(maqāṣid 

al-Sharī‘ah) di dalam fiqh: seperti, al-Juwaynī (d. 1085), al-Ghazzali (d. 1111), al-Rāzi (d. 1209), al-Ómidi (d. 

1233), al-Salmi (d. 1261), al-Qarafi (d. 1285), Ibn Taymiyyah (d. 1327), al-Shāṭibī(d. 1388), Ibn al-Qayyim al-

Jawziyah (d.1350), and al-Tūfī (1316). Cited in Deina AbdelKader, “Modernity, the Principles of Public Welfare 

(Maslaḥah), and the End Goals of the Shari`ah (Maqāṣid) in Muslim Legal Thought,” Islam and Christian-Muslim 

Relations 14, no. 2 (2003): pp.164-74. 
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Maṣlaḥah (jamak: maṣāliḥ) secara etimologis bermakna “kesejahteraan, kepentingan, atau 

manfaat”. Secara literal, maṣlaḥah bermakna pencarian manfaat dan menolak bahaya. Maṣlaḥah 

didefinisikan sebagai alat hukum dalam teori hukum Islam untuk mendorong maslahat publik dan 

mencegah kejahatan sosial atau korupsi. Maṣlaḥah dan manfa‘ah adalah dua kata sinonim, namun 

manfa‘ah bukanlah makna teknis dari maṣlaḥah yang oleh para pakar Fikih diartikan sebagai 

mencari manfaat dan mencegah bahaya, seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan dan Shariah.
35

  al-

Ghazzali mendefinisikan maṣlaḥah sebagaimana berikut: 

Maṣlaḥah secara esensial adalah ekspresi untuk memperoleh manfaat atau penolakan 

terhadap kerusakan atau bahaya, namun bukan itu makna sesungguhnya yang kita maksud, 

karena perolehan manfaat atau penolakan bahaya merepresentasikan tujuan-tujuan 

manusia, yaitu kesejahteraan yang hadir melalui pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Apa  

yang kita maksud sebagai maslaḥah sejatinya adalah pemeliharaan dari tujuan-tujuan 

shari’ah.36
 

Karena maṣlaḥah bermakna sama dengan maqāṣid, al-Ghazzali menekankan kepentingan 

dari pemeliharaan tujuan-tujuan shari`ah sebagai makna fundamental dari maṣlaḥah itu sendiri. 

Dengan menjaga tujuan-tujuan tersebut, kita akan mendapatkan keluwesan, semangat, serta 

kreativitas dalam menentukan kebijakan
37

 dalam ekonomi, sains, teknologi, lingkungan, dan 

politik. Al-Shāṭibi, mendeskripsikan klasifikasi al-Ghazzali dengan mendefinisikan maṣlaḥah 

dalam al-Muwāfaqāt sebagai prinsip yang memperhatikan kelayakan kehidupan manusia, 

melengkapi mata pencaharian, sekaligus memberikan pencapaian yang dibutuhkan oleh kualitas 

emosional dan intelektual manusia dalam makna sesungguhnya. Al-Shāṭib mengklasifikan  

maṣlaḥah menjadi tiga kategori:  ḍarūriyāt  (penting), ḥājiyāt (pelengkap), dan taḥsīniyāt 

(perbaikan),
38

Kategori-kategori tersebut akan didiskusikan sebagai berikut:  

Darūriyyāt (penting): Prinsip-prinsip yang tercangkup dalam kategori ini adalah 

kepentingan-pribadi yang menjadi kebutuhan manusia yang sifatnya esensial atau sangat penting 

seperti iman, kehidupan, intelektualitas, keturunan, dan kekayaaan. Elemen-elemen tersebut secara 

definitif sangat penting agar urusan keagamaan maupun duniawi seseorang bisa berjalan dengan 

baik. Jikalau masalah-masalah tersebut rusak, maka tatanan normal masyarakat juga akan jatuh 

dan kacau. Oleh karena itu, menjaga maṣlaḥah darūriyyāh merefleksikan cara untuk menjaga 

sharī‘ah, sebagaimana telah dijelaskan tujuan-tujuannya (maqāṣid-nya).
39

Sementara ḥājiyyāt 

                                                             
35 Cited in Nyazee, Islamic Jurispudence, p. 161 
36Al-Ghazzali, al-Mustaṣfā Min ‘Ilm al-Uṣūl, (edited by M.Sulayman al-Ahqar), vol.I, Mu’assat al-Risālah, Beyrut, 

1997, pp.416-417;  see also Ahmad al-Raysuni, NaÐariyat al-Maqāṣid ìnda al-Imām al-Shāṭibī(Riyādh: Dār al-

`Alamiyyah Kitab al-Islami, 1992), pp. 41-45. 

37Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Uṣūl al-Fiqh (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2004). 

38Al-Shāṭibī, Abū Isḥāq, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah, (ed.), Abdullah Draz (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1996, vol.2, 

p. 25; see also Hallaq, History, p. 168.  
39Menurut Hallaq, Darūriyyāt dipertahankan dengan dua cara: Pertama, ditingkatkan dan diperkuat sekaligus 

menghindari seluruh potensi bahaya dapat timbul untuk mempengaruhi aspek-aspek tersebut. Contoh, melindungi 

kehidupan dan intelektualitas adalah contoh dari unsur-unsur yang penting dari darūriyyāt yang dapat ditingkatkan 
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(pelengkap) berfungsi untuk melengkapi unsur-unsur Darūriyyāt dan merujuk kepada 

kepentingan-kepentingan yang jika itu diabaikan akan menyebabkan kesulitan, namun tidak dalam 

bentuk gangguan tatanan normal masyarakat secara total. Dengan kata lain, ḥājiyyāt dibutuhkan 

untuk meringankan kesulitan tersebut sehingga hidup bisa terlepas dari penderitaan dan 

kesempitan. Contoh yang bisa kita lihat dari transaksi ekonomi, ketika sharī‘ah mengesahkan 

kontrak seperti jual beli (salam) dan sewa (ijārah) oleh karena keduanya adalah kebutuhan 

masyarakat, meskipun tidak menutup kemungkinan akan terjadinya anomali-anomali pada 

keduanya. Taḥsīniyyāt,  sebagai perbaikan merujuk kepada kepentingan-kepentingan yang jika 

direalisasikan akan memperbaiki dan menyempurnakan tata cara dan tingkah laku manusia di 

segala bidangnya. Contohnya, sharī‘ah mendorong amal baik (lebih dari sekedar zakat) untuk 

mereka yang membutuhkan dan dalam urusan-urusan biasa yang berhubungan dengan sesama 

manusia seperti bersikap lemah-lembut, tingkah laku dan perkataan yang baik serta berhubungan 

dengan orang lain secara adil.  

Terkait dengan tiga prinsip maṣlaḥah di atas, terdapat tiga model teknologi yang untuk 

untuk mendukung pembangunan nasional: a) teknologi untuk kebutuhan mendasar; b) teknologi 

untuk pengembangan kualitas hidup dan c) teknologi untuk penciptaan kekayaan. Strategi sains 

dan teknologi semestinya memang dilaksanakan secara holistik dan komprehensif. Ini adalah tugas 

pemain utama di negara yaitu pemerintah, industri, komunitas sains dan teknologi, serta 

masyarakat luas. 
40

 Disini jelas bahwa model teknologi untuk pembangunan nasional tidak jauh 

beda dari prinsip-prinsip dalam maṣlaḥah. Yang pertama setara dengan prinsip ḍarūriyyāt, yang 

kedua, setara dengan prinsip hājjiyyāt, sedangkan yang ketiga setara dengan prinsip taḥsīniyyāt. 

Klasifikasi di atas tidak hanya bermaksud untuk mencari manfaat dan mencegah bahaya 

sebagaimana ditunjukkan oleh Sang Pemberi Hukum: Allah dan Rasul-Nya, namun juga untuk 

menjaga dengan baik kepentingan duniawi dan ukhrawi masyarakat. Prinsip-prinsip maṣlaḥah dan 

maqāṣid lebih cenderung dimaksudkan untuk mengurusi perkara individu daripada perkara 

masyarakat dan manusia secara umum. Lebih dari itu, prinsip-prinsip tersebut juga mengecualikan 

nilai-nilai paling dasar dan universal seperti keadilan dan kebebasan. Oleh karena itu, menarik 

untuk mengetahui sejumlah pemikiran kontemporer seperti Ibn ‘Ashūr (d.1907), Rashīd Ridā 

(d.1935), Muhammad al-Ghazali (d.1996), Yusuf al-Qaradāwi (b.1926) dan Tāha al-Alwānī 

(b.1935) yang menawarkan prinsip tambahan baru untuk maṣlaḥah dan maqāṣid.
41

 Sejumlah 

prinsip-prinsip baru tersebut adalah pengetahuan, hikmah, kebebasan, pembaruan sosial-poiltik 

dan ekonomi, hak-hak wanita, menjagai fitrah, keadilan, kehormatan dan hak asasi, pensucian 

                                                                                                                                                                                                        
melalui penyediaan makanan yang layak, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan lain sebagainya. Selain itu, 

potensi bahaya dalam bentuk apapun yang mungkin mengganggu aspek-aspek di atas dapat dihindari dalam bentuk 

hukum pidana atau melarang alkohol atau membauang racun yang dapat membahayakan kehidupan atau 
intelektualitas seseorang, dan seterusnya. Hallaq, History, p. 168. 

40
George Bugliarello, “Science, Technology, and Society—The Tightening Circle”, in Glenn Schweitzer (eitor), 

Science and technology,  pp.104-5   

41
Jasser Auda, Maqāṣid al-Sharīah as Philosophy of Islamic Law, A System Approach, The International Institute of 

Islamic Thought, London, Washington, 2008,  pp.5-7. 
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jiwa, mengembalikan nilai-nilai moralitas, serta pengembangan peradaban di atas bumi.  Oleh 

karena itu, ketika prinsip-prinsip tersebut dielaborasi lebih jauh dengan cara yang lebih 

komprehensif, kita dapat menyediakan framework untuk membuat keputusan sekaligus mekanisme 

untuk mengadapsi perubahan  serta menghasilkan dan memanfaatkan teknologi.  

Sebelum mengaplikasikan prinsip maṣlaḥah, sangat penting untuk menggambarkan 

hubungan timbal balik antara masyarakat dengan teknologi. Masyarakat melalui organisasi sosial 

dapat mengeksploitasi atau berharap pada teknologi untuk mendapatkan tujuan dan kebutuhan 

mereka, di mana para teknokrat menyebarkan produk-produk teknologi mereka untuk mendukung 

kemajuan keadaan sosial. Eliezer Geisler mengkategorikan harapan-harapan masyarakat atas 

teknologi dalam karyanya Creating Values with Science and Technology menjadi tiga kategori: 

Misi dan tujuan, fungsi internal, dan faktor yang tidak terlihat. Detail dari ketiga klasifikasi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1. Misi dan tujuan: Kategori ini adalah harapan yang ingin dicapai dari sebuah institusi sosial 

di dalam batasan-batasan anggaran, juga untuk menyediakan kepuasan sosial berupa 

penerima layanan, harapan langganan, mencapai standar kinerja dari tatanan nasional yang 

lebih tinggi dan tujuan sosial. Misi dan tujuan lebih bersifat ideal dari pada praktis.  

2. Fungsi Internal: Kategori ini terkait dengan ekspektasi sosial dari teknologi untuk 

memberikan kemudahan-kemudahan administrasi dan manajemen, prosedur dan metode, 

penghematan dan pemotongan biaya, juga efisiensi dalam menguatkan koordinasi dan 

kerjasama dalam organisasi. Kategori ini lebih bersifat praktis terkait dengan operasi 

organisasi atau institusi.  

3. Faktor tidak terlihat: Seperti prestise, menjaga tradisi, serta pengakuan yang diberikan 

secara resmi oleh lembaga donor dan masyarakat luas adalah harapan yang penting. Jadi, 

teknologi diharapkan untuk membantu memelihara tingginya martabat 

perusahaan/organisasi/institut faktor-faktor terebut.
42

Faktor ini memperhatikan sejumlah 

faktor yang lebih bersifat praktis.  

Pastinya, kategori di atas merujuk kepada masyarakat sekular modern di Barat, di mana 

ekspekstasi ideal mereka atas teknologi hanya sebatas dimaknai sebagai jalan untuk 

mengembangkan masyarakat yang materialistis, sebab norma, etika dan moralitas sosial dianggap 

sebagai faktor yang tidak substansial.Sementara di dalam masyarakat Islam, moralitas dan etika 

menjadi bagian dari unsur terpenting dari maṣlaḥah. Meskipun begitu, untuk menanamkan nilai-

nilai pada teknologi, kita tetap mesti memenuhi ekspektasi masyarakat Barat sesuai dengan prinsip 

–prinsip maṣlaḥah yang sudah kita diskusikan sebelumnya.  

Ekspektasi pertama yang diharapkan muncul dari teknologi untuk memenuhi misi dan dan 

tujuan dari institusi sosial tersebut dapat diresapi dengan faktor-faktor yang telah disebutkan di 

maṣlaḥah sebagai ḍarūriyyāt. Menurut kategori ini, teknologi diharapkan bisa memperkuat 

                                                             
42 Eliezer Geisler, Creating Values with Science and Technology, Quorum Book, London, 2001, pp. 245-246  
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perlindungan atau pemeliharaan dari lima elemen esensial tersebut: Iman, kehidupan, intelektual, 

keturunan, dan kekayaan. Ini bukan soal rekayasa produk teknologinya namun tentang worldview 

teknokrat atau saintis yang memproduksi hasil karya teknologi tersebut. Ini karena penjagaan atau 

pemeliharaan lima maqāṣid sharī‘ah tersebut meneguhkan worldview seseorang. Perlindungan 

iman atau agama artinya adalah kemajuan hubungan Tuhan dan manusia, yang konsekuensinya 

akan melahirkan hubungan yang lebih sehat antara umat manusia. Dalam organisasi, harmoni ini 

akan memberikan hubungan yang baik antara manajer dan staff. Dalam situasi seperti ini, dijamin 

tidak akan ada konflik kepentingan karena setiap orang memiliki satu tujuan yang sama di dalam 

kehidupannya untuk menyembah Allah. Selain itu, hubungan ini juga akan mengarahkan kita pada 

pembentuk masyarakat dimana setiap anggota masyarakat tersebut akan mengutamakan bekerja 

satu sama lain dari pada bersaing (cooperate rather than compete) untuk mendapatkan 

kebahagiaan yang utama (falāh). Jika seluruh anggota masyarakat termasuk produsen dari 

teknologi diatur dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, etika bekerja dari setiap orang akan 

terinspirasi dengan nilai-nilai kejujuran, ketegasan, keadilan, penghormatan pada hukum, 

kelembutan, kesabaran, toleransi dan kejujuran ketimbang tipu daya, keangkuhan, kesadaran kelas, 

kesombongan, kekedengkian, kecemburuan, fitnah, dsb.
43

 Sifat-sifat ini akan termanifestasi secara 

alami pada setiap individu yang berperan dalam memproduksi teknologi.  

 Dalam konteks produk teknologi, teknokrat diharapkan untuk mampu melahirkan teknologi 

yang melindungi kebutuhan esensial manusia sesuai dengan yang diperintahkan sharī‘ah seperti 

iman, kehidupan intelektual, keturunan, dan kekayaaan dengan mudah. Teknokrat, misalnya, 

diharapkan mampu menciptakan fasilitas kesehatan dan keamanan di tempat kerja untuk 

menyelamatkan kehidupan manusia; seorang ahli di bidang komunikasi menciptakan ponsel 

dengan aplikasi kompas di dalamnya untuk membantu umat Islam dalam mencari arah Mekah 

untuk beribadah kapanpun mereka perlukan.  

Meskipun begitu, dalam bidang arsitektur atau penataan kota, beberapa aspek esensial tidak 

menjadi pertimbangan. Dalam mendesain bangunan modern seperti komplek perbelanjaan, 

lapangan udara, rumah sakit, dan lain sebagainya, seorang Arsitek Muslim biasanya lupa untuk 

menyediakan ruang ibadah yang memadai. Seyyed Hossein Nasr sebagai contoh, dia 

menggambarkan kriteria seorang Arsitek Muslim sebagai berikut: 

 

The heart of many Islamic cities today still display this remarkable unity of space and function 

within the mosque, madrasah, bazaar, private home and the like. Needless to say, secularism 

destroys this vision of unity and the integration of all human activity within a divine norm and 

pattern. 
44

 

 

Artinya kita masih dapat menemukan inti dari banyak kota-kota Islam di masa kini 

menunjukan sebuah kesatuan yang nyata dari fungsi dan ruang yang berada di dalam masjid, madrasah, 

                                                             
43 See Hasan, M. K., “Worldview Orientation and Ethics: A Muslim Perspective”. In. A. M. Sadeq, Ethics in Business 

and Management: Islamic and Mainstream Approaches, London: Asean Academic Press, 2002, p. 67. 
44Seyyed Hossein Nasr, Traditional Islam in the Modern World, Suhail Academy, Lahore Pakistan, 1987, p. 232. 
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sekolah, rumah, dst. Tidak perlu dikatakan bahwa sekularisme menghancurkan visi dari kesatuan dan 

integrasi dari seluruh aktivitas manusia yang sesungguhnya berada di dalam sebuah pola dan norma 

ilahi.  

Jadi, di dalam masyarakat Muslim atau non-Muslim di mana ritual agama perlu 

dilaksakanan, arsitek atau ahli tata kota perlu mempertimbangkan secara serius bahwa seluruh 

aspek penting dan esensial dari kehidupan sosial manusia harus disediakan secara layak dalam 

desain perkotaan mereka.  

Harapan kedua adalah memberikan kemudahan dalam administrasi dan manajemen 

organisasi menjadi lebih praktis, namun masih tetap terkait dengan mencapai tujuan dan misi yang 

diharapkan atau kebutuhan yang ḍarūriyyāt di atas. Jika harapan kita untuk mencapai misi dan 

tujuan dapat digabungkan dengan kebutuhan ḍarūriyyāt tersebut, kita juga dapat menggabungkan 

kemudahan-kemudahan administratif dan manajerial ini dengan pemenuhan atas elemen-elemen 

hājiyyāt.  Sebagai unsur pelengkap, hājiyyāt mencakup seluruh  tambahan untuk lima nilai-nilai  

ḍarūriyyāt di atas terutama dalam melindungi kehidupan dan intelektual. Meskipun begitu, prinsip 

hājiyyāt fokus menghindari kesulitan sekaligus memberikan kenyamanan pada kehidupan 

masyarakat sebagaimana dituntut oleh masyarakat modern sekuler.  

Fungsi internal sebagai harapan yang diberikan masyarakat pada para teknokrat dapat 

dicapai dengan menciptakan teknologi yang dapat mencegah kesulitan di tempat kerja, sekolah, 

masjid, lapangan udara, dan lain sebagainya. Bahkan untuk kemudahan tekonologi komunikasi dan 

komputer sebagai produk yang diterima masyarakat, tetap harus dikendalikan dengan tujuan 

mencapai kebutuhan-kebutuhan ḍarūriyyāt tersebut. Teknologi produksi alkohol selayaknya 

diarahkan hanya untuk pengobatan; sebagaimana teknologi percetakan semestinya diarahkan tidak 

untuk melakukan perniagaan atau jual beli majalah porno yang membantu mengembangkan 

perilaku tidak senonoh dari masyarakat. Prinsip tersebut harus dipahami oleh produser dan 

pengguna teknologi bahwa kepentingan pribadi senantiasa terkait dengan konsep mashalat publik 

dan keadilan secara keseluruhan. Teknologi mesti dilindungi untuk tidak menciptakan kekacauan 

dan pelanggaran sosial atas nama norma keadilan dalam Islam.   

Harapan yang ketiga adalah membuat kesan positif dari institusi sosial termasuk 

mensukseskan program-program institusi tersebut sebagai sebuah tradisi yang berjalan terus 

menerus. Poin ini telah dicapai oleh hājiyyāt sebagai prinsip kedua dari maslahah yang sudah 

didiskusikan sebelumnya di atas. Prinsip ketiga ini melampaui diskusi Eliezer Geisler terkait 

dengan harapan masyarakat atas teknologi. Taḥsīniyyāt sebagai prinsip hiasan yang akan 

disematkan pada perusahaan diharapkan untuk membebaskan kewajiban sosial mereka dengan ikut 

serta dalam aktivitas atau program-program yang mampu mengarahkan pada perkembangan dan 

pencapaian kesempurnaan atas kondisi kehidupan publik. Melibatkan diri dalam amal sosial atau 

pemberian donasi untuk mereka yang miskin dan membutuhkan, menyediakan beasiswa untuk 

mahasiswa kurang mampu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menyediakan informasi yang 

jelas, mudah, dan memudahkan terkait produk yang ditawarkan pada kustomer adalah beberapa 

contoh dari komitmen yang diiringi dengan rasa hormat dilakukan dengan tujuan perbaikan 
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masyarakat. Dalam prinsip taḥsīniyyāt ini, teknologi diharapkan mampu bisa memenuhi tugas 

untuk menghiasi kualitas kehidupan atau perbaikan dan penyempurnaan kondisi kehidupan publik. 

Seperti misalnya membuat transportasi yang bebas polusi udara, teknologi pemurnian air, dan 

sebagainya.  

Untuk mengintegrasikan ekspektasi sosial atas teknologi sebagaimana ditawarkan oleh 

Geisler di atas dengan prinsip maṣlaḥah yang ditawarkan Intelektual Muslim, kita dapat 

menyimpulkan bahwa baik maṣlaḥah dan ekspektasi Barat membutuhkan kebaikan bersama atau 

kebaikan publik dengan perdamaian, kemakuran ekonomi, keadilan, sekaligus mekanisme untuk 

menjaga dan melanggengkan kebaikan-kebaikan tersebut. Meskipun begitu, integrasi keduanya 

mesti disesuaikan dengan level-level maṣlaḥah yang berbeda berdasarkan konsekuensi 

kepentingan dan kesulitan yang dihadapi. Dengan kata lain, prioritas harus diberikan terutama 

untuk aspek ḍarūriyyāt terlebih dahulu dan tidak pada taḥsīniyyāt. Sama halnya, seseorang tidak 

semestinya terobsesi dengan pencapaian keuntungan dengan jalan mengorbankan atau menyakiti 

orang lain. Maka tugas dari sains dan teknologi dapat disimpulkan menjadi dua: 1) terkait dengan 

kebaikan publik (maṣlaḥah) dari kehidupan sesial seperti pemelihraan sistem pemerintahan, 

kesejahteraan ekonomi, stablitas sosial, keamanan nasional, perlindungan lingkungan, martabat 

negara, keadilan, dst. 2). Terkait dengan keuntungan publik untuk urusan-urusan masyarakat 

seperti asuransi kesehatan, transportasi, pelayanan sosial, pajak dan redistribusi sumber daya, 

pemenuhan lapangan kerja, rumah, penegakan hukum, pendidikan, administrasi keadilan, dan 

administrasi urusan nasional maupun local dan sebagainya. 

Singkatnya, dalam ajaran Islam, maṣlaḥah dibentuk dengan prinsip keadilan, melahirkan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat dan tanggung jawab mereka satu sama lain, 

sekaligus kesetaraan antara kepentingan pribadi dan altruisme. Islam mengakui kepentingan 

pribadi sebagai landasan motivasi yang secara alamiah ada di kehidpan manusia, namun harus 

dikaitkan dengan keseluruhan konsep dari kebaikan dan keadilan.
45

Oleh karena itu, tanggung 

jawab sosial tidak hanya dilaksanakan pemerintah, namun juga merupakan kewajiban seluruh 

anggota masyarakat, termasuk saintis, teknokrat, perusahaan, organisasi dan institusi sosial. Jadi, 

baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan didorong untuk berkorban dan melindungi 

iman, kehidupan, intelektual, keturunan dan kekayaan dari masyarakat. Rasa tangung jawab dan 

semangat pengorbanan yang dipelihara Islam sesungguhnya membantu menghilangkan ego pribadi 

dan ketamakan sekaligus mendorong lahirnya kasih sayang, kepedulian, kerja sama, dan 

kehidupan harmonis antara masyarakat.  

Sistem politik masyarakat, budaya, dan organisasi adalah komponen utama dalam 

membentuk dan memperkaya sains dan teknologi. Hanya masyarakat yang terorganisir dengan 

baik yang mampu membuat pekerjaan publik dalam skala besar dan jaringan logistik. Perusahaan 

global, institusi finansial, dan modal usaha hari ini telah menjadi fasilitator untuk mengembangkan 

penemuan-penemuan dan perkembangan teknologi. Secara umum, budaya abad ke-19 mendorong 

                                                             
45

Syed Nawab Haider Naqvi, Perspective of Morality and Well-Being: A Contribution to Islamic Economics 

(Leicester: The Islamic Foundation, 2003, pp. 99-110. 
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pertumbuhan sains dan teknologi secara pesat, yang kemudian melahirkan budaya modernis dari 

abad 20. Meskipun begitu, masyarakat tidaklah monolit. Perkembangan saintifik dan teknologis  

bisa memberikan dampak pada sejumlah aspek atau bagian dari masyarakat lebih cepat atau justru 

sebaliknya. Bergantung apakah seseorang mempertimbangkan hukum-hukum yang berlaku, 

tingkah laku pemimpinya, kekuatan militer, perdagagan, kesehatan, dan pendidikan.
46

     

Teknokrat juga wajib memiliki karakteristik tertentu untuk dapat menentukan perannya 

yang terpenting sebagai jaringan penghubung antara masyarakat dan sektor industri. Secara umum, 

diyakini bahwa seorang teknokrat mesti memiliki kemampuan informasi luas melampui 

kemampuan teknologi dan tekniknya. Insinyur yang baik, lebih dari pada terlatih dalam 

menganalisa teori-teori dan aplikasi praktis mereka, juga mampu menganalisa masalah dalam 

situasi-situasi kritis. Ia wajib memiliki kemampuan untuk mengatasi kondisi pekerjaan yang rumit, 

kapabilitas manajerial, sekaligus bisa belajar dan juga mengajar dalam jangka waktu yang panjang. 

Ia juga mesti memiliki sejumlah kualitas moral yang baik.
47

 

 

Kesimpulan 

Dapat disimpulkan bahwa penanaman nilai-nilai atas teknologi tidaklah mudah begitu saja. 

Ia melibatkan pemahaman worldview yang mempertegas sains sebagai sumber teknologi. 

Worldview yang dirujuk oleh sains dan teknologi Barat, bersifat sekular. Worldview sekular adalah 

problem utama dari sains dan teknologi modern yang semestinya dibebaskan dan diislamkan. 

Salah satu dari problem-problem tersebut ialah terpisahnya sains dari agama. Problem ini apat 

diselesaikan melalui proses revolusi worldview (worldview revolution) dan pergeseran paradigma 

(paradigm shift), di mana sains dapat kemudian diintegrasikan dengan agama dan teknologi. 

Teknologi yang bersandar pada nilai-nilai keagamaan dapat ditemukan atau diciptakan  

berdasarkan Maqāṣidal-Sharī‘ah atau maslahah, yang sesungguhnya adalah trilogi pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia, memperbaiki kualitas kehidupan dan menciptakan kesejahteraan. Tugas 

terakhir yang mesti dilakukan adalah mendorong konsep penanaman nilai di dalam pendidikan 

universitas, tempat dipersiapkannya generasi saintis dan teknokrat masa depan.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
46  George Bugliarello, “Science, Technology, and Society—The Tightening Circle” in Glenn Schweitzer (editor), 

Science and technology and the Future Development of Societies, International Workshop Proceeding, National 
Academy Press, Washington, DC, 2008,  p.120. 

47Hal ini sudah dialami oleh sejumlah universitas di Iran. Lihat Mehdi Bahadori and Mahmood Yaghoubi, “Ethics in 

Engineering as a Prerequisite for Technological Development of Societies”, in Glenn Schweitzer (editor), Science 

and technology and the Future Development of Societies, International Workshop Proceeding, National Academy 

Press, Washington, DC, 2008,  p.120 
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