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PENDAHULUAN

 Dari mulai digulirkannya oleh Charles Darwin pada tahun 1859 sampai dengansekarang, Teori
Evolusi terus menjadi bahan perdebatan. Kalangan "Evolusionis" atau disebut juga kelompok
"Darwinisme" yakin betul bahwa evolusi merupakanjawaban yang paling tepat terhadap
keberadaan alam semesta beserta makhluk hidup di dalamnya.

  

Sebaliknya, kalangan "Kreasionisme" menolak evolusi dengan alasan Tuhan adalah pencipta
yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Kelompok "kreasionisme" ini umumnya
dimotori oleh tokoh-tokoh agama terutama tokoh agama Kristen. Perdebatan ini semakin
meruncing akhir-akhir ini, terutama di negara Amerika Serikat, sejak kaum kreasionisme
melontarkan gagasan untuk memasukkan "intelligent design" sebagai bagian dari kurikulum
sains di sekolah-sekolah umum. Beberapa negara bagian seperti Pennsylvania menolak
gagasan tersebut dengan keluarnya keputusan seorang hakim federal yang menolak
memasukkan
 "intelligent design" dalam kurikulum sains.

Sebaliknya, di negara bagian Kansas, Kansas Board of Education memutuskan untuk
memasukkan "intelligent design" dalam kurikulum sains di sekolah umum danmengharuskan
para pendidik untuk menyertakan pandangan-pandangan yang mengkritik teori evolusi tersebut.
Di negara bagian Kentucky, sebagian besar guru-guru sekolah umum enggan mencampurkan
pandangan "kreasionisme" atau "intelligent design" dengan teori Darwin walaupun sejak tahun
1990 mereka diperbolehkan untuk mengajarkan teori penciptaan (theory of creationism) yang
tertulis di kitabInjil. Pada bulan December 2005, Kentucky gubernur, Ernie Fletcher,
menghimbauuntuk memasukkan "intelligent design" dalam proses pengajaran. Himbauan
tersebut
 mendapat cukup banyak kritikan dan penolakan dari kalangan ilmuan. Salah satualasan
penolakan tersebut adalah bahwa "intelligent design" bukan merupakansains karena tidak
dapat diukur (measurable), diamati (observable), dibuktikan (testable), dan dinafikan
(falsifiable).

Bagaimana dengan Indonesia dan Islam?

 Teori evolusi sampai saat ini bukan atau belum merupakan masalah besar di Indonesia. Hal ini
bukan karena evolusi tidak kontroversial, tetapi lebih disebabkan oleh kurang menariknya ilmu
evolusi tersebut untuk dipelajari. Namun demikian, teori evolusi sangat berpotensi menjadi
masalah yang kontroversial di
 masa-masa yang akan datang mengingat adanya perbedaan prinsip mengenai proses
penciptaan. Untuk itu, sudah sewajarnya apabila teori tersebut dikaji lebih mendalam dan
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dibedah secara Islami agar masalah-masalah yang kontroversial dapat diredam dan dicari
pemecahannya.

APAKAH EVOLUSI ITU?

 Evolusi didefinisikan sebagai perubahan secara berkala (changes overtime). Jadi menurut teori
evolusi, alam semesta beserta isinya terbentuk dari bahan yang sangat primitif melalui
rangkaian perubahan yang terjadi secara perlahan selama jutaan tahun. Umumnya, evolusi
alam semesta tidak menjadi masalah dengan ajaran
 Islam karena teori mengenai proses pembentukan alam semesta (Teori Bing Bang)
mendukung proses penciptaan alam yang diuraikan di dalam AlQur'an (51:47;21:30).

Yang menjadi kontroversi atau paling tidak berpeluang untuk menjadi kontroversi adalah
mengenai evolusi makhluk hidup yang diperkenalkan olah Charles Darwin, seorang naturalis
dari Inggris, pada tahun 1859 dengan bukunya: "The Origin of Species". Pada awalnya teori
Darwin tersebut hanya berisi hal-hal sebagai
 berikut:

    1.  Mahkluk hidup tidak diciptakan secara terpisah, tetapi muncul (evolve) dari nenek
moyang yang sama (common ancestor).
    2.  Seleksi alam (natural selection) adalah penyebab utama, namun bukan satu-satunya,
proses modifikasi pada mahkluk hidup.
    3.  Contoh-contoh atau alasan-alasan yang dikemukakan Darwin untuk mendukung teorinya
antara lain:

 a). Variasi dalam domestikasi (artifical selection).
 b). Makhluk hidup selalu dihadapkan pada kesulitan untuk bertahan hidup (struggle of
existence).
 c). Kepunahan (extinction) atau kesuksesan makhluk hidup (survival of the fittest).
 d). Hibridisasi (kawin silang).
 e). Catatan geologi (fosil).
 f). Embryologi perbandingan.
 Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, kalangan evolutionist memasukkan
 hal-hal baru sebagai pendukung teori evolusi seperti:
 g). Awal kehidupan (The origin of life).
 h). Mutasi sebagai salah satu penyebab modifikasi.
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Awal kehidupan (The origin of life):

 Walaupun sudah dibuktikan bahwa teori abiogenesis seperti spontaneous generation (misalnya
lalat berasal dari daging) tidak benar, pengikut Darwin (misalnya Oparin dan Haldane, 1920)
tetap bersekukuh bahwa teori abiogenesis tersebut kemungkinan terjadi pada awal
pembentukan sel yang pertama (the first cell) pada milyaran tahun yang lalu yaitu pada saat
umur bumi masih muda dan memiliki kondisi dan materi-materi kimia yang sangat berbeda
dengan bumi saat ini. Mereka membuat satu hipotesis (dugaan) bahwa sel pertama terbentuk
secara tidak sengaja dari bahan-bahan anorganik melalui beberapa proses:

    1.  Sintesa bahan organik (misalnya asam amino dan nukleotida) dari bahan nonorganik
sederhana;
    2.  Penggabungan bahan-bahan organik menjadi polimer organik seperti protein dan asam
nukleat seperti asam ribosom nukleat (ARN atau RNA) dan asam dinukleat (ADN atau DNA);
    3.  Pembentukan molekul yang mampu memperbanyak dengan sendirinya (self-replicating
molecules);
    4.  Pembentukan "protobionts" yaitu suatu butiran yang berisi molekul di atas yang dikelingi
oleh suatu lapisan (membran) sehingga butiran tersebut terpisah dari lingkungannya.

 Untuk membuktikan hipotesa pada proses yang pertama tersebut, Miller dan Urey (1953)
membuat percobaan di laboratorium. Hasil percobaan mereka membuktikan bahwa memang
ada kemungkinan terbentuk unsur organik (misalnya asam amino) dari bahan nonorganik
(misalnya metan, amonia, dan beberapa unsur berupa gas).

Selanjutnya hipotesis dari process yang kedua juga dibuktikan dengan terbentuknya polimer
(misalnya polipeptida dan protein) dari monomer (asam amino) setelah mengkondisikan
monomer pada lingkungan yang ekstrim (pasir, tanah, atau batu panas).

Dari pembuktian tersebut, mereka membuat dugaan selanjutnya bahwa kemungkinan besar
peristiwa pembentukan tersebut terjadi di celah-celah di lautan yang sangat dalam (deep-sea
vents) dimana gas dan air panas dengan bahan mineral terlarut lepas dari inti bumi. Proses
pembentukan "protobionts" yang mampu memperbanyak secara spontan dibuktikan dengan
percobaan meletakkan molekul liposome (berisi bahan organik termasuk lipid) di larutan
dengan kadar garam yang berbeda.
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Hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa liposome tersebut "dapat" menjadi besar dengan
bergabung dengan liposome yang lain dan juga "bereproduksi" menjadi banyak dengan
membentuk liposome-liposome yang lebih kecil kemudian memisahkan diri (splitting). Hipotesis
(dugaan) selanjutnya dari hasil penelitian tersebut bahwa kemungkinan "protobionts" tersebut
mampu membentuk materi genetik (misalnya RNA) dari asam amino dan bahan lain yang
dikandungnya.

Dari dugaan pembentukan RNA tersebut kemudian spekulasi-spekulasi berikutnya berkembang
seperti munculnya virus dan makhluk hidup primitif (prokaryotes) seperti bakteri dan seterusnya
sampai makhluk hidup lebih tinggi (eukaryotes). Virus merupakan "agen" yang hanya
mengandung protein dan materi genetik (RNA atau DNA). Virus tidak dikategorikan sebagai
mahkluk hidup karena tidak mampu memperbanyak diri apabila berada di luar benda hidup.

Seleksi alam (natural selection) dan mutasi gen

 Darwin mendapatkan ide seleksi alam dari pengamatannya terhadap proses pembudidayaan
(artificial selection). Menurut Darwin, makhluk hidup harus mampu beradaptasi dengan
lingkungannya agar tetap hidup dan berkembang (struggle for existence). Mahkluk yang paling
mampu beradaptasi akan tetap muncul, sedangkan yang lemah akan hilang (survival of the
fittest).

Proses selekesi alam dan juga seleksi buatan (budidaya) memang terbukti menghasilkan
hewan-hewan yang lebih baik, misalnya lebih cepat berlari, lebih banyak daging atau telurnya,
dll. Namun, seleksi tersebut tidak mampu menciptakan makhluk baru, misalnya dari kambing
menjadi kerbau. Karena proses seleksi alam tersebut tidak mampu menjawab perubahan jenis
makhluk hidup (misalnya bagaimana kuda muncul dari makhluk lain), kelompok NeoDarwin
membuat hipotesis bahwa mutasi atau perubahan gen secara tidak sengaja berperan dalam
pembentukan makhluk baru tersebut.

Namun ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa mutasi hampir selalu menghasilkan
individu-individu yang lebih jelek (abnormal), misalnya sindrom Down (mempunyai tambahan
kromosom nomor 21; tingkat kecerdasan rendah), sindrom Klinefelter (XXY; laki-laki mandul
dengan perkembangan organ seks yang tidak
 normal), sindrom Turner (XO; wanita mandul dengan perkembangan organ seks yang tidak
normal), penyakit sickle-cell (susunan asam amino tidak normal pada sel darah merah; sel
darah merah berbentuk bulat sabit dan mudah menyumbat peredaran darah), sindrom cry du
chat (kromosom nomor 5 tidak normal; menangis seperti kucing), dan lain-lain. Bagaimana
mutasi yang selalu berakibat buruk tersebut
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 mampu menghasilkan makhluk hidup yang lebih baik, misalnya dari makhluk lebih rendah
menjadi manusia?

Selain itu, gen atau DNA merupakan bagian yang sangat unik dari makhluk hidup dan sangat
sangat kecil kemungkinannya untuk bermutasi secara random dan berulang-ulang dengan
menghasilkan begitu banyak makhluk hidup yang berbeda. Hal ini terbukti dari sangat stabilnya
gen-gen makhluk hidup (terutama makhluk hidup tingkat tinggi) sampai saat ini.

Bukti fosil

 Kelompok Darwin menyatakan bahwa fosil merupakan salah satu bukti terjadinya evolusi
makhluk hidup. Menurut Darwin, fosil-fosil tersebut milik dari nenek moyang beberapa makhluk
hidup. Sayangnya, bukti fosil tersebut masih belum kuat mendukung teori Darwin, karena
secara logika apabila makhluk hidup berevolusi
 dari makhluk hidup yang sederhana, maka seharusnya akan banyak ditemukan fosil makhluk
hidup yang bentuknya merupakan kombinasi dari dua atau tiga jenis makhluk hidup, misalnya
fosil mahluk berkepala ikan dan berbadan buaya, fosil manusia purba berekor panjang, dll.

Embriologi perbandingan

 Kelompok Darwin juga mengajukan proses perubahan embriologi sebagai bukti terjadinya
evolusi. Perubahan selama proses embrio ini (ontogeni) dikategorikan sebagai pengulangan
proses dari evolusi (filogeni) atau diistilahkan dengan ontogeny repeats phylogeny. Dengan
membandingkan perkembangan embrio dari
 beberapa makhluk hidup (ikan, katak, ular, burung, babi, dan manusia), mereka melihat bahwa
pada awal perkembangannnya setiap embrio tersebut mempunyai proses dan bentuk yang
sama.

Berdasarkan pengamatan tersebut, mereka menyimpulkan bahwa mahkluk-makhluk tersebut
berkembang dan berevolusi dari nenek moyang yang sama. Hanya dengan sedikit perubahan
saja selama proses pembentukan embrio tersebut, mahkluk-makhluk tersebut berkembang
menjadi makhluk yang berbeda. Namun, hipotesis tersebut kurang dibuktikan secara gamblang
dan lengkap.

Selain itu, embriologi perbandingan tersebut tidak mampu menjawab mengapa proses
perkembangan embrio tiap mahkluk hidup tersebut ternyata stabil dan tidak berubah selama ini.
Kalaupun terjadi perubahan, biasanya menghasilkan makhluk yang tidak normal, misalnya fetal
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alcohol syndrome (FAS), pengaruh thalidomide, dan lain-lain. Faktor-faktor apa yang
menyebabkan terjadi perubahan selama
 embrio pada masa lalu yang mampu menghasilkan jenis baru tetapi tidak terjadi pada masa
kini?

Kawin silang (hibridisasi)

 Kelompok Darwin juga menjelaskan bahwa proses kawin silang dapat menghasilkan jenis
makhluk hidup yang baru. Selama ini, proses kawin silang di dunia tumbuhan memang cukup
menjanjikan dengan menghasilkan varitas-varitas baru. Namun, di dunia hewan, proses
tersebut tidak atau belum berjalan secara sempurna. Proses kawin silang antara jenis hewan
yang satu dengan jenis yang lain masih menghasilkan jenis baru yang umumnya tidak normal,
misalnya mandul. Sebagai contoh, kawin silang antara kuda dengan keledai yang
menghasilkan mule yang mandul.

MASALAH KONTROVERSIAL DAN PEMECAHANNYA MENURUT ISLAM

 Walaupun terkesan sangat masuk akal, teori Darwin tetap hanya merupakan wacana (teori)
yang dapat dibuktikan benar atau salahnya secara keilmuwan pula. Pembuktian secara
supranatural (misalnya intelligent design dan keajaiban) bukan merupakan cara yang terbaik
karena supranatural bersifat selalu benar
 (nonfalsiable) namun sulit dibuktikan secara nyata (untestable).

Sebagai contoh, bukti apakah yang kira-kira akan dipakai oleh seorang hakim dalam
memutuskan suatu perkara? Apakah bukti dari DNA atau berdasarkan cerita keajaiban
(miracles) yang dikemukakan oleh terdakwa? Islam adalah agama yang menuntut pemeluknya
untuk berakal, berfikir, berpengetahuan, beramal, dan bijaksana. Walaupun Allah SWT
berfirman bahwa Dia-lah pencipta segala sesuatu,
 namun Allah SWT mewajibkan hambanya untuk mempelajari penciptaan tersebut. Misalnya
dalam surah 88 ayat 17 s/d 20, Allah SWT menantang manusia untuk mempelajari penciptaan
hewan (unta), langit, gunung-gunung, dan bumi. Dengan demikian, menggunakan nama dan
kehendak Allah untuk menjelaskan suatu kejadian (misalnya masalah sains) tanpa
mengungkapkan proses-proses atau bukti-bukti empiris sangatlah kurang tepat. Selain dapat
mematikan hasrat mencari tahu (menuntut ilmu), penjelasan seperti itu tidak sesuai dengan
tuntunan agama Islam.

Keajaiban-keajaiban (miracles) yang terkadang Allah SWT tunjukkan bukan merupakan alasan
yang tepat sebagai alat pembuktian yang empiris. Keajaiban tersebut harusnya lebih bersifat
sebagai peringatan atau tanda dari Allah SWT kepada hambaNya tentang keberadaanNya dan
kehendakNya yang mutlak. Namun, dalam proses-proses atau kejadian-kejadian umum yang
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berlaku, Allah SWT menggunakan proses yang alami (sunnatullah) sehingga manusia mampu
mempelajarinya. Termasuk didalam proses tersebut adalah seleksi alam dan mutasi gen.
Proses selekesi alam dan mutasi gen tersebut berlangsung sedemikian rupa atas ijin Allah
SWT agar dapat dipelajari oleh manusia. Apakah seleksi alam dan mutasi gen tersebut
membentuk makhluk baru dari makhluk yang lebih primitif, hanya Allah yangmengetahuinya.

Darwin dan ilmuan lain memberikan hipotesis bahwa seleksi alam dan mutasi gen
menyebabkan perubahan bentuk yang menghasilkan makhluk baru disebabkan oleh sifat ingin
tahu mereka terhadap proses penciptaan makhluk hidup. Hal tersebut bukan merupakan
masalah, karena sifat ilmu memang seperti itu, yaitu dimulai dengan keingintahuan (curiosity)
kemudian dilanjutkan dengan pembuktian. 

Dengan demikian, penyikapan yang Islami dalam masalah evolusi Darwin adalah dengan
mempelajari lebih jauh proses-proses penciptaan mahkluk secara ilmiah dan mencari dalilnya di
dalam AlQur'an. Apabila dalam proses pembelajaran tersebut dibuktikan bahwa teori Darwin
benar, maka sesungguhnya kebenaran tersebut memang ditunjukkan oleh Allah SWT.
Sebaliknya apabila dibuktikan bahwa teori Darwin salah, maka teori baru yang menafikan teori
Darwin tersebut harus diungkapkan dan disebar luaskan sehingga orang lain dapat
membuktikan kebenaran teori baru tersebut secara empiris. Sementara belum mampu
membuktikan atau menyangkal teori Darwin secara empiris, maka teori tersebut untuk
sementara bisa diterima untuk
 dipelajari lebih jauh.

Teori Darwin memang merupakan salah satu teori yang unik karena berhubungan dengan
masalah yang telah lalu (ghaib), sehingga pembuktian-pembuktian yang diungkapkan banyak
mengandung ketidak pastian dan menimbulkan banyak kontroversi.

 Namun ada beberapa hal mengenai teori Darwin yang perlu dicermati dan diwaspadai:

    1.  Teori Darwin dapat menjerumuskan manusia ke faham atheisme, karena dalam teori
tersebut unsur supernatural (pencipta) ditiadakan. Segala proses yang terjadi dikaitkan dengan
proses alam yang menurut teori tersebut berjalan dengan sendirinya.
    2.  Teori Darwin mempunyai potensi disalahgunakan menjadi faham rasialisme dan
fascisme dimana proses seleksi alam (natural selection) digunakan sebagai dalih untuk
mengembangkan ras (negara) yang agung dan menekan ras (negara) yang lemah (survival of
the fittest). Banyak buku dan pendapat yang menghubungkan teori Darwin ini dengan gerakan
fascisme yang terjadi di Eropa dan Asia (Jepang) pada awal 1930an.
    3.  Teori Darwin mempunyai potensi untuk digunakan sebagai dalil pembudidayaan
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manusia (Eugenic) dimana manusia-manusia yang kuat dan cerdas dijadikan sebagai bibit
unggul untuk membangun keturunan (bangsa) yang tangguh, sedangkan manusia yang lemah
dan cacat disingkirkan atau dimandulkan sehingga tidak mempunyai potensi untuk
mengganggu proses pembudidayaan tersebut.

PENCIPTAAN MAKHLUK HIDUP DALAM ISLAM DAN HUBUNGANNYA DENGAN TEORI
DARWIN

 Dalam AlQur'an surah Al-Anbiya ayat 30 dinyatakan bahwa: "Apakah orang-orang kafir itu tidak
mengetahui bahwa ruang angkasa dan bumi adalah satu kesatuan? Kemudian keduanya Kami
pisahkan. Dan dari air Kami ciptakan segala sesuatu yang hidup. Mengapa mereka tidak juga
beriman?"

Selanjutnya ayat Allah SWT pada surah 30 (Ar-Rum) ayat 20: "Dan diantara tanda-tanda
kekuasaan Allah ialah diciptakanNya kamu dari tanah, kemudian kamu menjadi manusia yang
bertebaran (di muka bumi)".

Perhatikan pula surah 22 (Al-Hajj) ayat 5 berikut ini: "Wahai manusia! Jika kamu masih dalam
keraguan tentang berbangkit kembali, maka fikirkanlah bahwa Kami menciptakan kamu dengan
proses yang pada mulanya dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal
darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan ada juga yang tidak
sempurna agar Kami jelaskan kepadamu, kemudian daging yang segumpal itu kami kami
tetapkan dalam rahim menurut kehendak (aturan) Kami sampai batas waktu yang ditentukan,
kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian kamu meningkat dewasa, kemudian
ada diantara kamu yang diwafatkan dan ada juga yang sampai tua bangka, sehingga ia tidak
ingat apa-apa lagi. Dan sebagai bukti berbangkit itu, kamu melihat bumi kering gersang,
kemudian apabila telah Kami sirami dengan air (hujan), bumi itu hidup dengan subur kembali
menumbuhkan beraneka ragam tumbuhan yang indah menawan".

Selanjutnya surah 40 (Al-Mukmin) ayat 67: "Dialah yang menciptakan kamu dari tanah,
kemudian menjadi setetes air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian kamu
dilahirkan sebagai bayi, kemudian kamu menjadi dewasa sampai tua. Di antara kamu ada yang
diwafatkan sebelum tua supaya kamu sampai kepada waktu yang ditentukan (hari kiamat) dan
supaya kamu memikirkan."
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Ayat-ayat tersebut di atas jelas menyebutkan bahwa manusia (makhluk hidup) diciptakan dari
air dan tanah, namum tidak merinci secara jelas bagaimana proses penciptaan mahkluk hidup
(manusia) dari air dan dari tanah tersebut. Apakah secara langsung ataukah membutuhkan
proses perubahan secara meningkat (gradual) dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih
kompleks? 

Sebagai ajaran yang berdasarkan akal, fikiran, dan pemahaman yang tinggi, proses penciptaan
tersebut
 kemungkinan besar berlangsung secara gradual seperti juga proses-proses penciptaan yang
lain misalnya penciptaan bumi atau pembentukan manusia dari benih (sel telur dan sperma)
yang dapat dilihat pada dua ayat terakhir di atas, serta perubahan bentuk fisik dan umur
manusia jaman dahulu (Nabi Adam, Nabi Nuh,
 dll) ke manusia moderen saat ini . Dengan demikian ayat-ayat di atas selain tidak bertentangan
dengan teori Darwin, sekaligus juga mendukung teori Darwin mengenai "protobiont" yang
awalnya terbentuk di lingkungan perairan (deep-sea vents) dengan bahan inti dari tanah (inti
bumi). Bisa dikatakan bahwa Darwinlah yang pertama kali ingin membuktikan kedua ayat
tersebut walaupun mungkin secara kebetulan saja. 

Lalu bagaimana hubungannya dengan manusia pertama (Nabi Adam) yang setelah diciptakan
kemudian bermukim di surga yang menurut banyak pendapat letaknya bukan di bumi? Ada
beberapa hipotesis yang penulis ingin kemukakan dengan masalah ini:

    1.  Nabi Adam diciptakan dari tanah (seperti hipotesis dalam teori evolusi Darwin) melalui
proses perubahan bentuk yang berkala (evolusi). Karena diciptakan dari tanah, maka
asumsinya adalah Nabi Adam diciptakan (evolve) di bumi. Proses pembentukannya bisa saja
melalui evolusi dari mahkluk hidup yang lebih sederhana pada saat itu atau melalui proses lain
yang tidak atau belum dimengerti manusia.
    2.  Setelah diciptakan, Nabi Adam dan Hawa diangkat (mengungsi) ke surga. Bisa saja
surga tersebut memang alam yang lain dari bumi, namun bisa saja surga tersebut merupakan
tempat yang paling nyaman dan indah di bumi. Apabila surga tersebut berada diluar bumi maka
proses pengungsian tersebut tidak atau belum
    3.  Manusia selanjutnya setelah nabi Adam mengalami evolusi fisik dan umur. Seperti
banyak dikisahkan bahwa Nabi Adam mempunyai tinggi setinggi pohon kelapa (sekitar 10-15
meter) serta umur ratusan tahun. Sehingga untuk menjadi Marusia modern seperti sekarang ini
yang rata-rata tinggi kurang dari 2 meter, tidak ada proses lain selain perubahan secara berkala
(evolusi) sepenuhnya difahami manusia. 

PENUTUP
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 Perdebatan mengenai teori Darwin seharusnya tidak berkepanjangan dan membuat
permusuhan antara kelompok ilmu pengetahuan (scientists) dan agama (creationisms) apabila
masing pihak mau mengakui batas-batas dari teori tersebut. Sampai saat ini, teori Darwin
masih merupakan teori (wacana) dan bukan
 fakta. Walaupun di bekali dengan bukti-bukti yang banyak dan terkesan masuk akal, tetap saja
teori tersebut tidak mutlak kebenarannya.

Sayangnya cara pengajaran dan penyampaian teori Darwin di sekolah-sekolah sangat condong
menampilkan teori tersebut sebagai fakta. Masih sangat banyak proses-proses yang belum
atau mungkin tidak pernah diketahui oleh siapapun, karena proses-proses tersebut telah terjadi
sangat lama bahkan sebelum manusia
 hadir di bumi ini.

Selain itu, ada kekuatan besar di belakang proses yang dikatakan sebagai "random" dan
"berlangsung dengan sendirinya". Kekuatan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan akan
hal-hal yang ghaib bagi umat beragama. Namun, memasukkan "intelligent design" dalam teori
Darwin mungkin juga tidak tepat, kecuali apabila intelligent design tersebut mampu dibuktikan
secara empiris atau dijelaskan dengan proses-proses ilmiah yang berlaku.

Intelligent design tidak dapat digunakan sebagai alasan atau klaim ketika menjelaskan proses
yang mungkin dapat diamati dan/atau dijelaskan secara ilmiah, termasuk proses evolusi
makhluk hidup tersebut. Namun tidaklah berlebihan pula apabila pada awal pelajaran evolusi
diungkapkan beberapa pendapat yang
 berhubungan dengan teori Darwin.

Pendapat-pendapat tersebut dapat saja berupa pendapat yang mendukung ataupun menolak
teori Darwin sehingga pelajar (mahasiswa) mampu mencerna teori tersebut secara obyektif dan
dapat mengambil hikmahnya. Selain itu, pendapat tersebut dapat pula menjadi dorongan bagi
pelajar maupun pengajar untuk mempelajarinya lebih jauh, baik melalui pendekatan ilmiah,
agama, dan lebih sempurna lagi dengan pendekatan yang menyertakan unsur-unsur agama
dan Ilmiah.

BAHAN BACAAN
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