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DAFTAR ISI 

 
PRAKATA 

Stephen Fry 
 

Keangkuhan agama, kerendahan hati ilmu 

pengetahuan, dan keberanian intelektual dan moral 

ateisme 

Richard  Dawkins 

Ilmu pengetahuan (sains) sering dituduh mengklaim 

dengan sombong bahwa ia tahu segala-galanya, tetapi 

tuduhan itu meleset jauh. 

1 

 

Memberi tahu tetangga 

Daniel C. Dennett 

Barang siapa yang mencari kredo monolitik bersama ataupun 

kontradiksi yang dibungkam karena alasan politis dalam 

transkripsi diskusi kami akan pulang dengan tangan hampa. 

27  

 

Bersama kawan-kawan baik 

Sam Harris 

Adakah beda antara meyakini sesuatu karena alasan baik 

dan meyakininya karena alasan buruk? 

35  

 

Empat Penunggang Kuda: sebuah perbincangan 

Richard Dawkins, Daniel C. Dennett, Sam Harris, 

Christopher  Hitchens 

39  
 

Ucapan Terima Kasih 

1 3 3 
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PRAKATA 

Stephen Fry 
 
 

 
“Apakah kau percaya Tuhan?” 

“Pertanyaanmu sepele. Tuhan yang mana? Ganesha? 

Osiris? Yove? Yehuwa? Atau salah satu dari puluhan 

ribu dewa animis yang disembah setiap hari di seluruh 

dunia?” 

“Baiklah, kalau kau ingin sok pintar – 

tuhan mana pun.” 

“Apa aku percaya ‘tuhan mana pun’?” 

“Begini: ada ciptaan, kan? Maka, pasti ada Pencipta. 

Semua pasti ada asal-mulanya. Mesti ada yang memulai 

segalanya.” 

“Kau sembarangan menggunakan kata ‘maka’, tapi 

biarlah, tak apa, biar kuikuti dulu karena penasaran. 

Cuma pengin lihat logika itu ujungnya di mana.” 

“Ya sudah.” 

“Ya sudah apanya?” 

“Kau sudah setuju bahwa ada Pencipta.” 
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S T E P H E N F R Y 

 

“Lo, aku belum setuju, tapi aku ikut logikamu untuk 

melihat ke mana arahnya. Siapa kira-kira sang Pencipta 

yang kau munculkan atas dasar dia ‘mesti’ ada ini?” 

“Kita tidak bisa mengetahuinya.” 

“Dan lebih penting lagi, siapa yang 

menciptakan sang Pencipta ini?” “Sekarang kau 

yang ngawur.” 

“Tapi kau kan baru saja bilang bahwa tidak ada yang 

berasal dari ketiadaan, dan pasti ada yang memulai 

segalanya. Kenapa aku tak boleh menggunakan prinsip 

ini untuk bertanya dari mana Penciptamu berasal?” 

“Tapi kau harus mengakui bahwa Kasih dan 

Keindahan tak dapat dijelaskan oleh sains. Bahwa ada 

yang lain . . .” 

 
Kita semua pernah mengalami perbincangan yang 

panas, norak, dan akhirnya sia-sia seperti ini waktu 

kuliah – berdebat dan bertengkar dengan getol 

mengenai “siapa yang menciptakan pencipta yang 

menciptakan pencipta,” dan baku tantang untuk 

membuktikan yang tak terbuktikan, sambil mabuk-

mabuk hingga larut malam. Kita semua pernah 

mendengarkan orang beriman menyatakan 

pendapatnya, dengan terlebih dahulu merujuk 

pemikiran dan penemuan ilmiah yang hanya separuh 

dimengerti— 

“Fisika kuantum sendiri menunjukkan bahwa kita 

tidak bisa tahu pasti tentang apa pun.” 

—lalu mencampakkannya dengan hina: 
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“Sains tidak memegang semua jawaban. 

Menjelaskan komposisi sebagian besar alam semesta 

pun tak bisa! Lagi pula, itu semua kan cuma teori.” 

 

 
 

 
PRAKATA 

 

Hingga hari ini, sesat pikir ‘Bukan X sejati’ masih 

mengakar kuat: 

“Kita bisa belajar banyak dari agama Buddha. Agama 

itu terbukti memiliki nilai psikologis dan kognitif 

yang nyata.” “Maksudmu seperti biksu-biksu Buddha 

yang membantu tentara Myanmar dalam 

pembersihan, 

bahkan hingga genosida, etnis Rohingya?” 

“Oh, tapi mereka itu bukan orang Buddha sejati.” 

 

❖ 
 

Adegan seperti itu terjadi setiap hari, dan memang 

penting untuk terjadi. Ronde-ronde adu pukul 

mungkin akan melelahkan, agresif, dan berputar-putar 

menjenuhkan, tetapi jangan kita lupa bahwa ini adalah 

topik besar dan klaim-klaim yang dibuat oleh orang-

orang teis, agamis, dan beriman adalah klaim-klaim 

terdahsyat yang mungkin ada. Tentang apa pun. Kau 

tidak perlu pamer gelar S3 atau sudah membaca 

Thomas à Kempis, Al-Qur’an, Kitab Mormon dan 

ajaran-ajaran Siddhartha (atau pun Asal-Usul Spesies dan 

Principia Mathematica) untuk bisa ikut serta dalam 

perselisihan dan perbantahan semacam itu. Tapi 

sumpah, alangkah enaknya kalau bisa menguping 

perbincangan empat orang yang sudah membaca semua 
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itu. Rasanya menghangatkan hati, menggelitik jiwa, dan 

memacu kerja otak. Dan itulah persisnya yang kita bisa 

lakukan melalui buku ini – menyimak empat orang 

yang telah berpikir keras dan berjuang habis-habisan 

(karena mereka telah dihantam dan dilawan di depan 

publik 

 

 

 
S T E P H E N F R Y 

 

lebih dari kebanyakan tokoh intelektual zaman kita) 

tanpa kehilangan kecerdikan, kejenakaan, dan 

kewajarannya dalam bersikap. 

Jadi siapakah mereka, Empat Panglima Perang 

Pikiran ini? Apa yang mereka inginkan dengan kita dan 

dunia? Mengapa kita mesti peduli? 

Kita jumpai mereka satu per satu. 

 
Sam Harris (Aramis) adalah seorang pakar 

neurosains, ahli moral, penulis, dan pegiat antusias jiu-

jitsu Brasil (seni bela diri yang paling dikenal, kata 

orang, dengan teknik gulat jarak dekat dan perkelahian 

di tanah yang bengis). Dia juga sama terlatih dan 

mahirnya dalam jenis-jenis meditasi yang membuat 

orang Inggris seperti saya bingung dan sangat malu. 

Saya bahkan tidak bisa mengucapkan kata “mindfulness” 

tanpa tersipu. Buku-buku Harris yang berpengaruh, 

The End of Faith dan Letter to a Christian Nation, disusul 

satu buku lagi berjudul Waking Up (yang kemudian 

menjadi seri podcast yang sangat populer), yang 

berfokus pada minat besarnya untuk menjelajahi 

bagaimana moralitas dan kerohanian dapat 

berkembang dengan baik di luar ajaran agama. 
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Daniel Dennett (Athos) adalah seorang filsuf. 

Barangkali filsuf paling terkenal yang masih hidup. 

Beberapa tahun yang lalu, julukan itu bakal terkesan 

sama dengan menyebut seseorang ahli dinamika fluida 

paling terkenal yang masih hidup, atau ahli kumbang 

paling terkenal di dunia, tetapi belakangan filsafat dan 

cabang-cabangnya dianggap keren. Tampaknya, makin 

banyak orang yang memilihnya sebagai mata kuliah S1 

daripada sebelumnya. Sebagaimana dirumuskan 

dengan rapi 

 

 
PRAKATA 

 

oleh dalam tajuk majalah alumni UC Berkeley, 

“Popularitas Filsafat Melonjak: Pengikut 

Menganggapnya Lebih dari ‘Jalan Menarik Menuju 

Kemiskinan’”. Profesor Dennett menulis tentang alam 

pikiran, biologi evolusioner, kehendak bebas, dan 

banyak hal lainnya. Bukunya Breaking the Spell: 

Religion as a Natural Phenomenon menyebabkan banyak 

keributan di kalangan akademik, intelektual, religius, 

dan politik. MenulisThe Philosophical Lexicon bersama 

Asbjørn Steglich-Petersen saja sudah cukup 

membuatnya terjamin meraih kemuliaan abadi. Seperti 

Einstein, Nuh, dan keluarga Kennedy, Profesor 

Dennett gemar berlayar. 

 
Richard Dawkins (d’Artagnan) telah 

memperkenalkan biologi evolusioner dan Darwinisme 

kepada banyak generasi. Bukunya The Selfish Gene dan 

The Blind Watchmaker, yang selalu dicetak ulang, terus 

menginspirasi, mendidik, dan memukau banyak orang. 

Sebagai pemegang pertama Keprofesoran Simonyi 

untuk Pemahaman Publik tentang Sains di Universitas 
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Oxford, dia dikenal luas sebagai seorang skeptis, 

“rasionalis yang bersemangat,”, “ateis yang bangga”, 

dan pembongkar cerdik praktik tipu daya dan 

kepalsuan yang dibungkus bahasa pseudoilmiah. 

Selama itu pula, dia telah menjalani karier akademik 

sebagai etolog dan biolog terkemuka. Dia 

menyumbangkan kata “meme” pada bahasa kita, dan 

dalam karyanya sebagai ilmuwan dia sangat 

memperluas pemahaman kita, tidak hanya tentang 

genotipe, tetapi tentang seluruh lingkung evolusi yang 

menghasilkan kehidupan, yakni fenotipe. Yayasan 

Richard Dawkins
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Foundation for Reason and Science yang didirikannya 

merupakan pusat perhatian dan pujian bagi pemikiran 

bebas. 

 
Mendiang Christopher Hitchens (Porthos) – dan 

betapa aku berduka karena harus menggunakan kata 

“mendiang” itu – adalah wartawan, penulis esai, 

penulis polemik, pembantah, pendebat, sejarawan 

politik, penulis, dan pemikir. Artikulasinya yang fasih 

luar biasa, keluasan wawasannya, daya ingatannya yang 

sangat kuat, kelancangan, kepedasan, dan lagaknya 

yang khas telah mengangkat kemahiran berdebatnya ke 

level yang tak tertandingi pada masa hidupnya. Kita 

beruntung bahwa anak 60-an dan 70-an ini sempat 

hidup hingga zaman YouTube; banyak serangan 

cemerlangnya terhadap orang-orang dungu, jahat, 

kurang pengetahuan, dan kurang persiapan tetap hidup 

di dunia maya dan di dalam halaman-halaman berbagai 

artikel, esai, dan buku yang ditulisnya. 

 

❖ 
 

Richard Dawkins menjelaskan konteks pertemuan para 

Penunggang Kuda ini dengan sangat baik dalam 

kontribusi barunya untuk buku ini, tetapi sebaiknya 

kita mengingat bagaimana Empat Penunggang itu telah 

bersama-sama merintis jalan baru di dunia berbahasa 

Inggris, membuka perdebatan di mana pun, 

memberdayakan humanisme dan sekularisme untuk 

generasi baru, dan menyuarakan dugaan yang sudah 
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lama mengintai dan kini sedang berkembang – bahwa 

aspek-aspek terburuk dari agama, dari kepalsuan 

penyembuhan lewat proses kebatinan hingga 

kemartiran berdarah, tidak dapat dipisahkan dari 

 

 
PRAKATA 

 

kodrat hakiki agama itu sendiri. Mereka melakukan itu 

melalui penerbitan buku-buku yang amat sangat 

berpengaruh: The End of Faith karya Harris, The God 

Delusion karya Dawkins, Breaking the Spell karya 

Dennett, dan God Is Not Great karya Hitchens. Buku-

buku ini hadir di hadapan maraknya fundamentalisme 

Kristen evangelikal di Amerika Serikat dan jihadisme 

berdarah di dunia Islam. 

Si kaisar telah berprosesi selama berabad-abad, dan 

sudah waktunya seseorang menunjuk dan 

mengingatkan dunia bahwa dia telanjang. Responsnya, 

sebagaimana mungkin bisa dibayangkan, intens. 

Keempatnya menjadi bintang media untuk urusan 

diminta berkomentar dan berdebat pada setiap saat 

dan di setiap tempat. Tetapi suatu kontra-reformasi 

menyusul. Segala jenis orang agamis, yang kebanyakan 

tampaknya tidak membaca buku-buku tersebut, 

melawan suara-suara baru ini: 

“Ateisme Baru itu sama saja dengan agama.” 

“Para Ateis Baru ini juga fundamentalis.” 

“Berani-beraninya mereka menghina dan melukai 

orang yang merasa agama merupakan penghibur, 

pelipur, dan penopang kuat hidupnya?” 

“Lenin dan Stalin memaksakan ateisme di Uni 

Soviet, dan lihatlah apa jadinya.” 

“Memang ada orang yang mengaku beragama dan 
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berperilaku sangat buruk, tapi jangan pukul rata, 

dong!” 

 
1 Bandingkan dengan, dan bedakan dari, Empat Penunggang Kuda. 
Luasnya pengetahuan mereka tentang Alkitab dan teologi diperlihatkan 
dengan luar biasa di halaman-halaman berikutnya. 

 

 
S T E P H E N F R Y 

 

Tuduhan semacam itu – yang tentu saja berupa 

pernyataan, bukan argumen, berbau baper tapi sok 

luhur – dilontarkan seolah-olah merupakan bantahan 

atas seluruh posisi Ateisme Baru. Setelah ribuan tahun 

kejayaan, penindasan, dan penyensoran, para jagoan 

agama berhasil menjelmakan dirinya dengan ajaib 

menjadi korban pelecehan verbal yang kejam, 

perundungan yang sombong, dan persekusi intelektual. 

Itulah latar belakang bagi berlangsungnya 

perbincangan ini. 

Dan memang, topik pertama yang dibahas Dawkins, 

Dennett, Harris, dan Hitchens adalah masalah ‘rasa 

tersinggung’ itu –  bagaimana para penjaga agama 

merasa tersinggung kapan pun klaim-klaim atau 

praktik-praktiknya diperiksa di bawah lampu terang 

akal budi, sejarah, dan pengetahuan dalam perdebatan 

publik. Membaca Empat Penunggang Kuda tentang 

pokok ini sekarang, kita menyadari bahwa semua 

perbincangan tentang ideologi atau keyakinan apa pun 

merupakan subhimpunan dari perdebatan religius. 

Pertanyaan-pertanyaan mengenai kebebasan berbicara, 

penistaan agama, pencemaran, dan ajaran sesat sangat 

relevan di dunia baru kita yang jauh dari berani ini, 

yang sarat akan perang budaya, pengaduan, olok-

olokan, perampasan mimbar berbicara, dan 

kerumunan hama jahat Tahun Nol yang telah terbang 
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dengan ocehan, sengatan, dan gigitan dari Kotak 

Pandora media sosial. 

Ya, Empat Penunggang Kuda bisa pedas dan 

hampir kejam saat menepuk lalat-lalat lawan mereka, 

tetapi mereka selalu bermain sesuai aturan. Aturan-

aturan dari semua kegiatan intelektual –  ilmiah 

maupun tidak ilmiah – mengerucut menjadi satu 

perintah emas: pengujian pernyataan-pernyataan pada 

paron 
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PRAKATA 

 

logika serta fakta yang dapat diverifikasi. Supaya 

argumen bisa bertahan, ia harus masuk akal secara 

rasional dan empiris. 

Hal ini tidak menjadikan para Ateis Baru semacam 

Spock, tokoh Star Trek yang dingin dan tidak 

berperasaan itu. Akal budi dan pengalaman mengakui 

bahwa banyak pengikut saleh tulus dalam iman 

mereka. Berspekulasi tentang kebenaran kaidah-kaidah 

iman religius itu memang luhur dan sah, tetapi tidak 

ada alasan untuk mengejek atau menjatuhkan individu-

individu yang saleh. Coeur simple Flaubert, Félicité si 

pembantu tua yang sedang berlutut, memanjatkan doa 

rosario dan memandangi jendela kaca patri di atas altar 

dengan rasa takjub dan hormat, tidak layak dihina; 

tetapi dogma yang disampaikan dari Vatikan oleh 

kardinal di istananya, dogma yang membuat Félicité 

tetap berlutut, sementara persediaan anggur di istana 

berlimpah, dan rakyat dibuat kenyang dengan 

maklumat yang tidak masuk akal dan ancaman 

eskatologis . . . ya, itulah sasaran yang wajar dan perlu. 

Penyelidikan tentang kesahihan klaim-klaim yang 

tumpah ke dalam arena publik dan memengaruhi 

pendidikan, pembuatan undang-undang, dan kebijakan 

tidak wajib memikirkan rasa sakit hati. 

Jika kebenaran eksistensi Tuhan adalah persoalan 

mendasar, persoalan tersebut sering disisihkan dalam 

perdebatan dan diganti dengan pertanyaan-pertanyaan 

turunan: 

Mungkin iman dan kepercayaan akan keilahian dan 
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alam baka, sekalipun didirikan di atas dasar klaim 

yang boleh jadi tak berbukti, tetap dapat dianggap 

sebagai kekuatan untuk kebaikan? 

 
 

 

 
S T E P H E N F R Y 

 
 

Mungkin itu semua menawarkan pegangan moral 

dan aturan budi pekerti yang tanpanya dunia akan 

menjadi tempat yang kejam dan kacau? Kita banyak 

hidup dari metafora. Mengapa kita tidak menerima 

saja suatu narasi religius tanpa memedulikan 

kebenarannya – sebagai kerangka dalam budaya 

relativistik yang terkutuk dengan hilangnya struktur, 

hierarki, dan makna ini? 

Dan bagaimana dengan kerohanian, imanensi 

kebatinan yang kita semua rasakan? Benar-benar 

bisakah kau menyangkal bahwa ada ranah yang 

tidak dapat ditembus oleh akal budi dan angka dan 

mikroskop? 

Empat Pemberani langsung menyelami semua topik 

turunan ini. Meskipun tidak sampai mengafirmasi 

usulan Stephen Jay Gould yang tidak memuaskan 

tentang NOMA (non-overlapping magisteria, ‘kewibawaan 

yang tidak tumpang-tindih,’ suatu gagasan yang dapat 

dirumuskan dengan  ungkapan, “Berikanlah kepada 

sains apa yang menjadi milik sains, dan kepada agama 

semua sisanya”), kita bisa melihat bahwa setiap 

Penunggang dengan senang hati setuju bahwa dunia, 

kosmos, dan pemahaman manusia menunjukkan dan 

mengalami yang batin. Hal ini bukan pengakuan kalah, 

karena batin (meskipun beberapa kamus berbeda 

pendapat) sama saja dengan satin, atau malah hal lain 
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apa pun yang tak semenarik itu – kekejaman, kanker, 

dan bakteri pemakan daging, misalnya – dalam hal 

tidak menunjukkan eksistensi ketuhanan. 

Kemuliaan perkumpulan ini adalah bahwa semua 

kontribusi tiap anggota kuartet ini tentang agama dan 

ateisme, sains dan rasa, berlaku dengan urgensi yang 

sama bagi 
 
 
 

 

 

 
PRAKATA 

 

topik-topik yang mengusik pada zaman kita. 

Mendengarkan dialog-dialog Dawkins, Harris, 

Dennett, dan Hitchens ini mengingatkan kita bahwa 

penyelidikan terbuka, pemikiran bebas, dan pertukaran 

gagasan tanpa batas menghasilkan buah yang nyata dan 

dapat dijamah. Siapa yang membayangkan bahwa masa 

depan prinsip-prinsip pencerahan yang begitu 

gamblang dan tentu tak terhindarkan itu, di masa 

hidup kita, bisa terancam – terancam karena intoleransi 

yang menjerit dari sayap kiri maupun kanan, dan 

karena ketakutan, kemalasan, dan sopan santun yang 

salah tempat dari kita sendiri? Bahaya nyata inilah yang 

membuat penerbitan buku ini begitu tepat waktu dan 

layak disambut hangat. Semoga generasi-generasi baru 

terus terinspirasi oleh pesona dan kemuliaan Empat 

Penunggang Kuda, dan keberanian serta manfaat dari 

pemikiran bebas yang dipertukarkan secara terbuka 

dan anggun. 

Satu untuk semua, semua untuk satu! 
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Keangkuhan agama, 
kerendahan hati ilmu pengetahuan, 

dan keberanian intelektual dan 
moral ateisme 

Richard  Dawkins 
 
 

 
Antara 2004 dan 2007, lima buku terlaris menjadi 

terkenal – dengan reputasi buruk, di kalangan tertentu 

– sebagai ujung tombak dari apa yang disebut gerakan 

Ateis Baru. Buku-buku itu adalah The End of Faith 

(2004) dan Letter to a Christian Nation (2006) karya 

Sam Harris, Breaking the Spell (2006) karya Daniel 

Dennett, karya saya The God Delusion (2006), dan 

God Is Not Great (2007) karya Christopher Hitchens. 

Sam, Dan, dan saya pernah dijuluki “Tiga Musketir”. 

Kemudian, ketika polemik Christopher tiba, kami 

meluas menjadi “Empat Penunggang Kuda”. Julukan 

ini karangan media, tetapi kami tidak menyangkalnya. 

Kami juga tidak bersekongkol: senjata-senjata ini tidak 

dengan sengaja dikumpulkan, meskipun kami tidak 
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R I C H A R D D AW K I N S 
 

 

menolak bila dikelompokkan bersama, dan kami 

senang ketika penulis terhormat seperti, antara lain, 

Ayaan Hirsi Ali, Victor Stenger, Lawrence Krauss, 

Jerry Coyne, Michael Shermer, A. C. Grayling, dan 

Dan Barker bergabung dengan kami. 

Pada September 2007, konferensi tahunan Aliansi 

Ateis Internasional diadakan di Washington DC, kota 

kediaman Christopher Hitchens. Robin Elisabeth 

Cornwell, atas nama Richard Dawkins Foundation for 

Reason and Science, memanfaatkan kehadiran 

keempat “penunggang kuda” di tempat yang sama dan 

menyelenggarakan perbincangan bersama yang akan 

direkam oleh para sinematografer lokal kami. 

Rencananya, Ayaan Hirsi Ali akan menjadi 

penunggang kuda kelima, satu-satunya perempuan, 

supaya kami maju dari Tiga Musketir, ke Empat 

Penunggang Kuda, menjadi Lima Pilar Kebijaksanaan. 

Sangat disayangkan, Ayaan tiba-tiba terpaksa kembali 

ke Belanda, tempatnya menjabat sebagai Anggota 

Parlemen. Dia tidak jadi ikut, tetapi kami senang dia 

bergabung dengan tiga penunggang kuda yang masih 

hidup pada 2012, saat Temu Ateis Sedunia di 

Melbourne mengadakan semacam ulangan.1 Tidak 

mengherankan, kehadirannya memicu pergeseran 

topik, dan kami membahas Islam. 

Sekarang, kembali ke pertemuan pertama di 2007. 

Pada malam 30 September, kami berempat duduk 

mengelilingi sebuah meja di 

 
1  https://www.youtube.com/watch?v=sOMjEJ3JO5Q. 
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apartemen Christopher dan Carol yang luas dan penuh 

dengan buku. Sambil menghabiskan banyak koktail, 

kami berbincang selama dua jam, disusul makan 

malam yang mengesankan. Rekaman diskusi kami 

disediakan di kanal YouTube Richard Dawkins 

Foundation.1 Yayasan juga meluncurkan rekamannya 

dalam bentuk sepasang DVD; teks berikut di buku ini 

merupakan transkripsi dari perbincangan kami. 

Bagi saya, peristiwa itu membenarkan keyakinan saya 

bahwa diskusi tidak selalu membutuhkan seorang 

moderator atau pertentangan mendasar atau debat apa 

pun agar tetap menarik dan berhasil. Kami bahkan 

tidak menyiapkan agenda. Perbincangan mengalir 

dengan sendirinya. Namun, tak seorang pun 

mendominasi, dan kami menjelajahi sejumlah besar 

topik dengan lancar. Dua jam itu seakan berlalu 

dengan sangat cepat, dan ketertarikan kami tidak 

pernah surut. Apakah perbincangan tanpa kemudi ini 

tetap menarik bagi seorang pihak ketiga? Pembaca 

buku inilah yang akan menilainya. 

Seberapa berbeda perbincangan kami seandainya 

diadakan saat ini, sekitar satu dekade kemudian? 

Perbedaan yang mencolok mustahil diabaikan: tidak 

ada Christopher Hitchens, tuan rumah kami yang 

ramah pada malam mengesankan itu. Betapa kami 

akan merindukan – memang merindukan –  suara 

baritonnya yang gagah dan merdu, wawasannya yang 

luas, kutipan-kutipan terpelajarnya dari sastra dan 

sejarah, kepandaian berbicaranya yang tajam tetapi 

berbudi, irama fasihnya yang didorong maju oleh 

keterampilan retoris seperti 

 
1  https://www.youtube.com/watch?v=n7IHU28aR2E. 
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jeda dramatis setelah, bukan sebelum, kata pertama di 

kalimat baru. Saya tidak akan mengatakan bahwa dia 

mendominasi perbincangan kami berempat, tetapi dia 

punya andil besar dalam menentukan arah percakapan. 

Daripada mengulangi tema-tema lama, saya kira esai 

ini akan saya gunakan untuk mengembangkan pokok-

pokok baru yang mungkin akan saya sampaikan 

seandainya kami mengadakan perbincangan serupa 

hari ini. 

❖ 
 

Di antara banyak topik yang kami bahas pada 2007, 

salah satunya adalah perbandingan agama dan ilmu 

pengetahuan dalam hal kerendahan hati dan 

keangkuhan. Agama, pada pihaknya, dituduh memiliki 

tingkat kepercayaan diri yang jauh terlalu besar serta 

kurangnya sikap rendah hati yang mengherankan. 

Alam semesta yang meluas, hukum-hukum fisika, 

konstanta-konstanta fisik yang disetel dengan halus, 

hukum-hukum kimia, putaran lambat penggilingan 

evolusi – semua pada mulanya digerakkan supaya, 

dalam genap 14 miliar tahun lamanya, kita ada. Bahkan 

kebersikerasan yang terus-menerus diulangi, bahwa 

kita semua adalah pelanggar yang hina, lahir dalam 

dosa, merupakan semacam arogansi terbalik: betapa 

angkuhnya, mengira bahwa perilaku moral kita 

memiliki semacam makna kosmik, seolah-seolah 

Pencipta Alam Semesta tidak mempunyai urusan yang 
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lebih baik daripada mencatat setiap keburukan dan 

kebaikan kita. Alam semesta itu maha prihatin dengan 

saya. Bukankah itu kesombongan yang melampaui 

segala akal? 
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Carl Sagan, dalam Pale Blue Dot,1 menjelaskan, dan 

memaklumi, bahwa leluhur jauh kita tidak dapat 

menghindari narsisisme kosmik semacam ini. Tanpa 

atap di atas kepala dan tanpa cahaya buatan, mereka 

melihat bintang-bintang berkitaran di langit setiap 

malam. Dan apa yang terletak di mata rodanya? Tentu 

saja, lokasi persis si pengamat. Tidak mengherankan, 

mereka berpikir bahwa ‘akulah pusat alam semesta’. 

Dari sudut pandang pengamat yang merasa dirinya 

adalah titik pusat, alam semesta memang tampak 

berputar mengitarinya. ‘Aku’ adalah episentrum jagad 

raya. Tetapi alasan itu, jika memang itu alasan, 

menguap dengan kemunculan Copernicus dan Galileo. 

Kemudian, beranjak ke kepercayaan diri para teolog 

yang terlalu tinggi, harus diakui bahwa jarang ada yang 

mendaki hingga ketinggian yang ditempuh oleh James 

Ussher, seorang uskup agung abad ke-17, yang begitu 

yakin akan kronologi alkitabiahnya sehingga dia 

menetapkan tanggal pasti asal-mula alam semesta: 22 

Oktober 4004 SM. Bukan 21 atau 23 Oktober, 

melainkan persis pada malam 22 Oktober. Bukan 

September atau November melainkan persis, dengan 

otoritas agung Gereja, pada Oktober. Bukan 4003 atau 

4005, bukan “sekitar milenium keempat atau kelima 

SM” melainkan 4004 SM, dan habis perkara. Orang 

lain, seperti sudah saya katakan, tidak sepasti itu, tetapi 

mengarang memang sudah jadi ciri khas para teolog. 

Mengarang dengan sembarangan dan memaksakannya, 

dengan wibawa 

1 Carl Sagan, Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space  
(New York: Random House, 1994). 
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yang dianggap tak terbatas, kepada orang lain, 

terkadang – setidaknya pada zaman dahulu dan hingga 

hari ini dalam teokrasi-teokrasi Islam – dengan 

ancaman siksaan atau kematian. 

Presisi semena-mena seperti itu juga muncul dalam 

peraturan hidup ala tukang perintah yang ditimpakan 

para pemimpin agama kepada pengikut mereka. Dan 

untuk urusan gila kendali, Islam sungguh istimewa, 

jauh mengalahkan semuanya. Berikut beberapa contoh 

pilihan dari Concise Commandments of Islam yang 

diturunkan oleh Ayatullah Ozma Sayyed Mohammad 

Reda Musavi Golpaygani, seorang ‘sarjana’ terhormat 

dari Iran. Perihal mengibususui bayi saja, ada tidak 

kurang dari dua puluh tiga peraturan yang sangat 

terperinci, diterjemahkan sebagai “Soalan”. Berikut 

yang pertama, Soalan 547. Yang lain sama tepatnya, 

sama cerewetnya, dan sama kosongnya dari alasan 

rasional: 

Jika seorang perempuan mengibususui seorang 

anak, sesuai syarat yang akan disampaikan dalam 

Soalan 560, ayah dari anak itu tidak boleh menikahi 

putri-putri perempuan itu, atau pun menikahi putri-

putri suami yang merupakan pemilik susu itu, 

bahkan putri-putri ibususu lelaki itu, tetapi ia boleh 

menikahi putri-putri ibu susu perempuan itu . . . 

[dan seterusnya]. 

Berikut contoh lain dari suku dinas pengibususuan, 

Soalan 553: 

Jika istri dari ayah seorang lelaki mengibususui 

https://translationsproject.org/


25 https://translationsproject.org/ 
 

 

seorang anak perempuan dengan susu ayahnya, 

maka lelaki itu tidak boleh menikahi anak 

perempuan tersebut
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‘Susu ayah’? Apa? Saya kira dalam budaya yang 

menempatkan perempuan sebagai milik suaminya, 

‘susu ayah’ tidak terkesan seaneh yang kita rasa. 

Soalan 555 sama membingungkannya, kali ini 

tentang ‘susu saudara lelaki’: 

Seorang lelaki tidak boleh menikahi seorang anak 

perempuan yang telah diibususui oleh saudara 

perempuannya atau istri saudara lelakinya dengan 

susu saudara lelakinya. 

Saya tidak tahu asal-usul obsesi menyeramkan dengan 

pengibususuan ini, tetapi hal ini bukan tanpa dasar 

kitab suci: 

Ketika Al-Qur’an pertama kali diturunkan, jumlah 

penyusuan yang akan menjadikan seorang anak 

seorang kerabat (mahram) adalah sepuluh, 

kemudian ini dinaskahkan dan diganti dengan 

jumlah lima yang sudah dikenal umum.1 

Itu sebagian dari balasan yang diberikan seorang 

‘sarjana’ yang lain terhadap pengakuan cengeng di 

media sosial dari seorang perempuan yang (maklum) 

bingung: 

Saya telah menyusui putra dari abang ipar saya 

selama sebulan, dan putra saya telah disusui oleh 

istri abang ipar saya. Saya mempunyai seorang putri 

dan seorang putra yang lebih tua dari anak yang 

disusui oleh istri abang ipar saya, dan istrinya itu 

pun mempunyai dua anak yang lebih tua dari 

anaknya yang saya susui itu. 
1  https://islamqa.info/en/27280. 
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Saya berharap Anda bisa menguraikan jenis 

penyusuan yang menjadikan anak itu mahram dan 

amar-amar yang berlaku bagi saudara-saudara 

kandung yang lain? Terima kasih banyak. 

Ketetapan dari ‘lima’ penyusuan adalah hal biasa 

dalam urusan gila kendali di ranah religius seperti ini. 

Ini mengemuka dengan anehnya dalam fatwa dari 2007 

yang dikeluarkan oleh Dr. Izzat Attiya, seorang dosen 

di Universitas Al-Azhar di Kairo, yang prihatin dengan 

larangan bagi kolega lelaki dan perempuan untuk 

berdua sendiri dan menciptakan solusi yang brilian. 

Kolega perempuan harus menyusui kolega lelakinya 

“langsung dari payudaranya” setidaknya lima kali. Ini 

akan menjadikan mereka ‘kerabat’ dan dengan 

demikian memungkinkan mereka untuk berdua sendiri 

di tempat kerja. Perhatikan bahwa empat kali saja tidak 

akan cukup. Tampaknya saat itu dia tidak bercanda, 

walau dia mencabut fatwanya setelah banyak dicela. 

Bagaimana bisa orang bertahan jika harus hidup terikat 

oleh peraturan yang gila-gilaan mendetailnya tetapi 

jelas-jelas tidak berguna? 

Barangkali, dengan sedikit rasa lega, kita beranjak ke 

ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan (sains) sering 

dituduh mengklaim dengan sombong bahwa ia tahu 

segala-galanya, tetapi tuduhan itu meleset jauh. 

Ilmuwan sangat suka dengan ketidaktahuannya karena 

itu berarti ada sesuatu untuk dikerjakan, sesuatu untuk 

dipikirkan. Kami dengan lantang menyatakan 

ketidaktahuan, dengan proklamasi gembira tentang apa 

yang perlu dilakukan. 
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seorang pun tahu, andai saja kami tahu, dan kami 
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usulan tentang cara menyelidiki hipotesis tersebut. Apa 

yang menyebabkan kepunahan massal bak kiamat pada 

akhir periode Perm, seperempat miliar tahun yang lalu? 

Kami tidak tahu, tetapi ada beberapa hipotesis menarik 

untuk dipikirkan. Seperti apa penampilan leluhur 

bersama manusia dan simpanse? Kami tidak tahu, 

tetapi kami tahu sedikit tentangnya. Kami tahu benua 

tempatnya hidup dahulu (Afrika, sesuai tebakan 

Darwin) dan bukti molekuler memberi tahu kita kira-

kira kapan (antara 6 juta dan 8 juta tahun yang lalu). 

Apa itu materi gelap? Kami tidak tahu, dan sebagian 

besar dari komunitas fisika sangat ingin 

mengetahuinya. 

Ketidaktahuan, bagi seorang ilmuwan, adalah rasa 

gatal yang minta digaruk dengan enak. Ketidaktahuan, 

jika Anda seorang teolog, adalah sesuatu yang perlu 

disapu bersih dengan mengarang sesuatu, tanpa rasa 

malu. Jika Anda tokoh berwibawa seperti Paus, Anda 

mungkin akan melakukannya dengan berpikir sendiri 

secara pribadi dan menunggu hingga jawaban tiba-tiba 

muncul di benak Anda – yang kemudian Anda 

umumkan sebagai ‘wahyu’. Atau mungkin Anda 

melakukannya dengan ‘menafsirkan’ sebuah teks dari 

Zaman Perunggu yang penulisnya bahkan lebih tak 

tahu daripada Anda. 

Paus dapat memaklumatkan pendapat pribadi 

mereka sebagai ‘dogma’, tetapi hanya jika pendapat itu 
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didukung oleh sejumlah besar orang Katolik sepanjang 

sejarah: tradisi panjang keyakinan akan suatu proposisi, 

meskipun hal ini agak misterius bagi pikiran ilmiah, 

dianggap sebagai bukti untuk kebenaran proposisi itu. 

Pada 1950, Paus Pius XII (yang julukan kasarnya 

adalah 
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“Pausnya Hitler”) memaklumatkan dogma bahwa 

Maria, ibunda Yesus, pada saat dia meninggal, secara 

jasmani – yaitu, tidak hanya secara rohani – diangkat 

ke surga. “Secara jasmani” berarti, jika Anda melihat di 

dalam kuburnya, kubur itu kosong. Penalaran Paus 

sama sekali tidak berkaitan dengan bukti. Dia merujuk 

1 Korintus 15:54: “maka akan genaplah firman Tuhan 

yang tertulis: Maut telah ditelan dalam kemenangan”. 

Kutipan itu sama sekali tidak menyebut Maria. Tidak 

ada alasan, sekecil apa pun, untuk mengira bahwa 

penulis surat tersebut sedang membahas Maria. Lagi-

lagi kita melihat muslihat teologis yang lazim: 

mengambil sebuah teks lalu ‘menafsirkannya’ dengan 

cara yang mungkin saja memiliki hubungan yang 

kabur, simbolik, dan dibuat-buat dengan hal yang lain. 

Dapat ditebak juga, seperti begitu banyak kepercayaan 

religius, dogma Pius XII berdasarkan, setidaknya 

sebagian darinya, pada hal yang dianggap wajar bagi 

orang sesuci Maria. Tetapi motivasi utama Paus, 

menurut Dr. Kenneth Howell, kepala Institut 

Pemikiran Katolik John Henry Cardinal Newman, 

Universitas Illinois, berasal dari makna lain dari hal 

yang wajar. Dunia 1950 sedang pulih dari kehancuran 

Perang Dunia Kedua dan sangat membutuhkan 

baluran pesan yang menyembuhkan. Howell mengutip 

kata-kata Paus, lalu memberi tafsirnya sendiri: 

Pius XII dengan jelas mengucapkan harapannya 

bahwa meditasi tentang pengangkatan Maria akan 

menuntun orang beriman pada 
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kesadaran yang lebih tinggi akan martabat bersama 

kita sebagai keluarga manusia . . . Apa yang akan 

mendorong umat manusia untuk tetap memandang 

tujuan kerohanian mereka dan tetap menginginkan 

penyelamatan sesama manusianya? Pengangkatan 

Maria adalah peringatan tentang, dan dorongan 

menuju, kehormatan yang lebih tinggi terhadap 

umat manusia karena Pengangkatan tidak dapat 

dipisahkan dari seluruh kehidupan duniawi Maria. 

Menarik sekali melihat cara kerja pikiran teologis: 

secara khusus, ketidaktertarikannya  – atau malah 

kejengahannya – terhadap bukti faktual. Tidak penting 

apakah ada bukti bahwa Maria diangkat secara jasmani 

ke surga; yang penting orang cukup percaya bahwa 

begitulah adanya. Masalahnya bukan bahwa teolog 

dengan sengaja menyampaikan ketidakbenaran. 

Masalahnya, mereka seolah-olah tidak peduli tentang 

kebenaran; tidak tertarik dengan kebenaran; bahkan 

tidak tahu apa arti kebenaran; menurunkan derajat 

kebenaran ke status remeh jika dibandingkan dengan 

pertimbangan lain, seperti makna simbolik atau mitis. 

Namun, sementara itu, umat Katolik terpaksa meyakini 

‘kebenaran-kebenaran’ karangan ini – terpaksa dengan 

tegas. Bahkan sebelum Pius XII memaklumatkan 

Pengangkatan sebagai dogma, Paus Benedictus XIV 

pada abad ke-18 menyatakan Pengangkatan Maria 

sebagai “sebuah pendapat boleh jadi yang 

penyangkalannya dianggap tak beriman dan 

menistakan”. Jika menyangkal “pendapat boleh jadi” 

itu “tak beriman dan menistakan”, bayangkan saja 
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Sekali lagi, perhatikan rasa percaya diri berlebihan yang 

dengannya para pemimpin agama ini menyatakan 

‘fakta’ yang mereka akui sendiri sama sekali tidak 

didukung oleh bukti historis. 

Catholic Encyclopedia adalah khazanah kesofisan yang 

terlalu percaya diri. Purgatorium adalah sejenis ruang 

tunggu di langit, tempat orang mati dibersihkan dari 

(dihukum atas) dosa-dosanya sebelum akhirnya 

diperkenankan memasuki surga. Catatan ensiklopedia 

itu tentang purgatorium memuat bagian panjang 

tentang ‘Kekeliruan’, yang memerinci pandangan keliru 

dari zindik seperti kaum Albigens, kaum Waldens, 

kaum Husite, dan kaum Apostolici, tentu saja bersama 

Martin Luther dan Yohanes Calvin.1 Bukti alkitabiah 

untuk eksistensi purgatorium dapat disebut ‘kreatif’, 

sekali lagi memanfaatkan sulap teologis yang lazim: 

analogi yang kabur dan dibuat-buat. Misalnya, 

ensiklopedia itu mencatat bahwa “Tuhan mengampuni 

keraguan Musa dan Harun, tetapi sebagai hukuman 

tidak membolehkan mereka memasuki ‘tanah 

perjanjian’”. Pengasingan itu dipandang sebagai 

semacam metafora untuk purgatorium. Lebih ngeri 

lagi, ketika Daud merekayasa kematian Uria orang Het 

supaya bisa menikahi istri Uria yang cantik, Tuhan 

mengampuninya – tetapi ada juga hukumannya: Tuhan 

membunuh anak dari pernikahan itu (2 Samuel 12:13–

14). Malangnya nasib anak yang tidak bersalah itu. 
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Tetapi sepertinya itu metafora yang berguna untuk 

hukuman sebagian yang bernama purgatorium, dan hal 

itu tidak diabaikan oleh para penulis Catholic 

Encyclopedia. 

 
1  http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=9745. 
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Bagian dari entri purgatorium yang berjudul “Bukti-

Bukti” menarik karena mengaku menggunakan sejenis 

logika. Beginilah alur argumennya. Jika orang mati 

langsung masuk surga, tidak ada guna mendoakan 

arwah mereka. Dan kita mendoakan arwah mereka, 

bukan? Maka harus disimpulkan bahwa mereka tidak 

langsung masuk surga. Maka harus ada purgatorium. 

QED. Apakah profesor-profesor teologi sungguh 

digaji untuk melakukan hal seperti ini? 

Cukup; mari kita beranjak kembali ke ilmu 

pengetahuan. Para ilmuwan tahu bila mereka tidak 

mengetahui jawabannya. Tetapi mereka juga tahu bila 

mereka mengetahuinya, dan mereka tidak perlu malu-

malu dalam mengumumkannya. Menyatakan fakta-

fakta yang diketahui saat bukti sudah aman bukanlah 

keangkuhan. Ya, ya, para filsuf ilmu pengetahuan 

berkata fakta itu tidak lebih daripada hipotesis yang 

mungkin suatu hari akan difalsifikasi tetapi sejauh ini 

telah bertahan melawan semua usaha keras untuk 

melakukannya. Tentu saja, mari kita secara publik 

mengakui kebenaran mantra itu, sambil 

menggumamkan, mengikuti gumaman teladan Galileo, 

eppur si muove (“tetapi ia bergerak”), kata-kata bijak 
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Stephen Jay Gould: 

Dalam ilmu pengetahuan, “fakta” hanya bisa berarti 

“dipastikan hingga ke derajat yang membuat kita 

tersesat bila untuk sementara tidak menyetujuinya.” 

Boleh jadi besok apel akan terangkat, tetapi 

kemungkinannya tidak layak diberi porsi waktu yang 

setara di ruang kelas fisika.1 

 

1 Stephen Jay Gould, “Evolution as fact and theory”, dalam Hen’s Teeth 
and Horse’s Toes (New York: W. W. Norton, 1994).
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Fakta dalam pengertian ini meliputi hal-hal berikut, 

dan tidak satu pun darinya berasal dari jutaan jam yang 

dicurahkan untuk proses bernalar ala teologi. Alam 

semesta bermula antara 13 miliar dan 14 miliar tahun 

yang lalu. Matahari, dan planet-planet yang 

mengitarinya, termasuk planet kita, memekat dari 

sebuah cakram berputar yang terdiri atas gas, debu, 

dan serpihan sekitar 

4,5 miliar tahun yang lalu. Peta dunia berubah seiring 

berlalunya puluhan jutaan tahun. Kita tahu kira-kira 

seperti apa bentuk benua-benua dan letaknya pada 

kurun waktu bernama mana pun dalam sejarah 

geologis. Dan kita bisa berproyeksi ke depan dan 

membuat peta dunia sebagaimana ia akan berubah di 

masa depan. Kita tahu seberbeda apa rupa rasi bintang 

di langit dalam pandangan leluhur kita dan seperti apa 

kenampakannya kelak bagi keturunan kita. 

Materi di alam semesta tersebar secara tidak acak di 

tiap-tiap benda langit, banyak daripadanya berputar, 

pada sumbunya masing-masing, dan banyak 

daripadanya dalam orbit berbentuk elips di sekitar 

benda-benda langit lain yang serupa menurut hukum-

hukum matematika yang membuat kita bisa 

memprediksi, hingga satuan detiknya, kapan peristiwa-

peristiwa seperti gerhana dan transit akan terjadi. 

Benda-benda langit ini – bintang, planetisimal, 

bongkahan batu yang tidak mulus, dst. – bergugus 

menjadi galaksi, miliaran galaksi, terpisah oleh jarak 

puluhan kali lipat lebih besar dari jarak (yang sudah 

sangat besar) antara (sekali lagi, bermiliar-miliar) 
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bintang di dalam galaksi. 

Materi terdiri atas atom, dan jumlah tipe atom itu 

terbatas –  sekitar seratus unsur. Kita 
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mengetahui massa dari setiap atom unsur ini, dan kita 

tahu mengapa setiap unsur dapat menjadi lebih dari 

satu isotop yang massanya sedikit berbeda. Para 

kimiawan memiliki sejumlah pengetahuan yang luar 

biasa besar mengenai bagaimana dan mengapa unsur-

unsur menyatu menjadi molekul. Dalam sel-sel hidup, 

molekul bisa sangat besar, terdiri atas ribuan atom 

dalam relasi spasial satu sama lain yang tepat dan 

diketahui dengan pasti. Metode-metode yang dipakai 

untuk menemukan struktur-struktur persis dari 

makromolekul ini cerdik sekali, menggunakan 

pengukuran teliti pada penyebaran sinar-X yang 

ditembakkan melalui kristal. Di antara makromolekul 

yang dipetakan dengan metode ini, ada DNA, molekul 

genetik universal. Kode digital ketat yang digunakan 

DNA untuk memengaruhi bentuk dan sifat protein – 

keluarga makromolekul lain yang merupakan alat 

mesin kehidupan yang terbentuk dengan anggun – 

diketahui dengan sempurna dalam setiap detailnya. 

Cara-cara protein-protein itu memengaruhi perilaku sel 

dalam embrio yang sedang berkembang, dan karenanya 

memengaruhi bentuk dan fungsi segala benda hidup, 

masih terus diteliti: sangat banyak sudah diketahui; 

masih banyak lagi yang menantang kita untuk terus 

belajar. 

Untuk gen tertentu mana pun dalam seekor hewan 

mana pun, kita bisa mencatat urutan huruf kode DNA 

dalam gennya dengan sempurna. Ini berarti kita bisa 

menghitung, dengan tepat jitu, jumlah selisih satu 

huruf di antara dua individu. Ini merupakan ukuran 

yang berguna untuk mengetahui berapa jauh di masa 
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perbandingan di dalam satu spesies –  antara Anda dan 

Barack Obama, misalnya. Dan juga efektif untuk 

perbandingan spesies yang berbeda –  taruhlah, antara 

Anda dan seekor babi tanah. Sekali lagi, selisihnya 

dapat dihitung dengan tepat. Makin jauh di masa lalu 

leluhur bersama itu hidup, makin banyak selisihnya. 

Presisi seperti ini menggembirakan dan membuat kita 

bangga pada spesies kita, Homo sapiens. Akhirnya, dan 

tanpa keangkuhan, nama spesies yang diberikan 

Linnaeus ini bisa dibenarkan. 

Keangkuhan adalah rasa bangga yang tidak dapat 

dibenarkan. Rasa bangga dapat dibenarkan, dan ilmu 

pengetahuan sangat sering melakukannya. Begitu juga 

Beethoven, Shakespeare, Michelangelo, Christopher 

Wren. Begitu juga para insinyur yang membangun 

teleskop raksasa di Hawaii dan di Kepulauan Canaria, 

teleskop-teleskop radio raksasa dan observatorium 

astronomi radio VLA (Very Large Array) yang tanpa 

mata memindai langit selatan; atau teleskop pengorbit 

Hubble dan wahana luar angkasa yang 

meluncurkannya. Prestasi-prestasi keinsinyuran jauh di 

bawah tanah di CERN, yang menyatukan ukuran 

dahsyat dengan toleransi pengukuran yang begitu teliti, 

membuat saya terharu hingga menitikkan air mata saat 

melakukan tur di sana. Keinsinyuran, matematika, 

fisika, dalam misi Rosetta yang berhasil dengan mulus 

mendaratkan sebuah wahana robot pada sebuah 

sasaran sekecil komet juga membuat saya bangga 

menjadi manusia. Versi-versi termodifikasi dari 
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teknologi yang sama mungkin kelak dapat 

menyelamatkan planet Bumi dengan memampukan 

kita untuk mengalihkan lintasan komet berbahaya 

seperti komet yang membinasakan dinosaurus. 

Siapa yang tidak merasa bangga menjadi manusia saat 
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mendengar tentang instrumen-instrumen LIGO yang, 

secara sinkron di negara bagian Louisiana dan 

Washington, mendeteksi gelombang gravitasi yang 

amplitudonya jauh lebih kerdil dari ukuran sebuah 

proton? Prestasi pengukuran ini, dan arti besarnya bagi 

kosmologi, setara dengan mengukur jarak dari Bumi ke 

bintang Proxima Centauri dengan selisih ketepatan 

yang tinggal selebar sehelai rambut manusia. 

Ketepatan yang sebanding dicapai dalam berbagai uji 

eksperimental atas teori kuantum. Dan di sini ada 

kesenjangan yang mendidik di antara kemampuan kita 

sebagai manusia untuk mendemonstrasikan, dengan 

keyakinan kuat, prediksi-prediksi dari sebuah teori 

secara eksperimental dan kemampuan kita untuk 

memvisualisasikan teori itu sendiri. Otak kita 

berevolusi untuk memahami gerakan objek sebesar 

seekor kerbau pada kecepatan seekor singa dalam 

ruang berskala sedang yang disediakan oleh sabana 

Afrika. Evolusi tidak membekali kita untuk berurusan 

secara intuitif dengan apa yang terjadi pada objek 

ketika bergerak pada kecepatan Einsteinian melalui 

ruang Einsteinian, atau dengan keanehan objek yang, 

saking kecilnya, tak lagi layak disebut “objek”. Tetapi 

entah bagaimana, kekuatan yang timbul dari otak yang 

telah berevolusi ini memampukan kita untuk 

mengembangkan pranata jernih matematika yang kita 

pakai untuk secara akurat memprediksi perilaku 

entitas-entitas yang tidak terdeteksi oleh radar 

pemahaman intuitif kita. Hal ini pun membuat saya 

bangga menjadi manusia, walau sangat disayangkan 
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saya tidak tergolong ke dalam kelompok individu 

dengan bakat matematika dari spesies saya. Yang kalah 

langkah tetapi tetap membanggakan adalah teknologi 

maju, dan yang terus berkembang, yang mengelilingi 

kita. 
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dalam kehidupan sehari-hari. Ponsel cerdas Anda, 

komputer laptop Anda, navigasi satelit di mobil Anda 

serta satelit-satelit yang memandunya, mobil Anda 

sendiri, pesawat udara raksasa yang mampu 

mengangkat tidak hanya beratnya sendiri plus 

penumpang dan kargo tetapi juga 120 ton bahan bakar 

yang dihabiskan di sepanjang perjalanan berdurasi tiga 

belas jam dan berjarak tujuh ribu mil. 

Kurang dikenal, tetapi ditakdirkan untuk makin 

dikenal, adalah percetakan 3D. Sebuah komputer 

‘mencetak’ sebuah objek padat, misalnya gajah catur, 

dengan meletakkan urutan lapisan, suatu proses yang 

secara radikal dan menarik berbeda dari ‘percetakan 

3D’ versi biologis, yakni embriologi. Sebuah pencetak 

3D dapat menghasilkan salinan persis dari objek yang 

sudah ada. Tekniknya adalah dengan memasukkan 

serangkaian foto dari objek yang akan disalin ke dalam 

komputer, dari berbagai sudut pandang. Komputer 

mengerjakan rumus matematika yang bukan main 

rumitnya untuk menyintesiskan spesifikasi bentuk 

padatnya dengan mengintegrasikan sudut-sudut 

pandang itu. Mungkin ada rupa kehidupan di alam 

semesta yang membuat anak-anaknya dengan cara 

memindai tubuh seperti ini, tetapi reproduksi kita 

secara instruktif berbeda. Kebetulan, inilah alasan 

hampir semua buku pelajaran biologi salah besar ketika 

mendeskripsikan DNA sebagai ‘cetak biru’ untuk 

kehidupan. DNA mungkin cetak biru untuk protein, 

tetapi bukan cetak biru untuk bayi. Ia lebih menyerupai 

resep atau program komputer. 
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Kita tidak pongah, tidak angkuh, saat merayakan 

betapa besar dan mendetailnya pengetahuan yang kita 

peroleh melalui sains. Kita hanya menyampaikan 

kebenaran yang jujur dan tak terbantahkan. 
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Kita pun jujur mengakui secara terus terang tentang 

berapa banyak yang belum kita ketahui – berapa 

banyak pekerjaan yang belum selesai. Itu antitesis dari 

kepongahan yang angkuh. Ilmu pengetahuan 

menyatukan suatu kontribusi yang masif, secara jumlah 

dan detail, tentang apa yang kita ketahui dalam 

menyatakan dengan rendah hati apa yang kita tidak 

ketahui. Agama, berbeda 180 derajat, sama sekali tidak 

menyumbangkan apa pun pada pengetahuan kita, 

tetapi dengan bukan main angkuhnya meyakini 'fakta' 

yang dikarangnya sendiri. 

Saya ingin mengusulkan satu pokok lagi yang tidak 

begitu mencolok mengenai beda antara agama dan 

ateisme. Saya akan mengetengahkan argumen bahwa 

pandangan dunia ateistis memiliki nilai keberanian 

intelektual yang tidak dirayakan. Saya awali dengan 

cerita yang mungkin tampak menyimpang dari pokok 

pembicaraan. 

The Black Cloud karya Fred Hoyle,1 salah satu novel 

fiksi ilmiah terbaik yang pernah saya baca (kendati 

tokoh utamanya menjengkelkan), berhasil menjalankan 

misi sejati  sebuah karya fiksi ilmiah yang baik: sambil 

menghibur, ia mengisi dan memperlebar wawasan 

tentang ilmu pengetahuan yang sesungguhnya. Awan 

hitam (black cloud) adalah makhluk luar angkasa dengan 

kecerdasan adimanusiawi yang bertengger di orbit yang 

mengelilingi Matahari untuk mengisap tenaga surya. 

Para ilmuwan kemudian berhasil menjalin komunikasi, 

dan banyak kehebohan terjadi. Menjelang klimaks 

novelnya, mereka meminta si awan untuk mewariskan 

pengetahuannya, yang melampaui pengetahuan para 

fisikawan ini seperti pengetahuan mereka melampaui, 
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setuju tetapi menjelaskan bahwa kode kedip cahaya 

yang ia gunakan untuk menyampaikan pengetahuannya 

paling efektif jika dibidikkan ke seorang manusia saja 

dulu. Seorang fisikawan muda dan cemerlang bernama 

Dave Weichart dengan sukarela mengajukan diri 

sebagai sasaran. Akhirnya, dia hilang sadar dan tidak 

pernah pulih, lalu meninggal karena otaknya 

kepanasan. Hal yang sama terjadi, setelah pergumulan 

yang lebih lama, pada astrofisikawan yang menjadi 

tokoh utama kisah ini. Otak manusia, bahkan otak 

fisikawan kelas dunia, memang tidak sanggup 

menerima pengetahuan adimanusiawi. 

Si awan beranjak pergi ke belahan galaksi yang lain 

karena ada misi yang mendesak. Ia menjelaskan bahwa, 

dengan pengetahuan maha luas yang dimilikinya pun, 

ada masalah-masalah tertentu, yang dijuluki Masalah-

Masalah Mendalam, yang tetap melampaui 

pemahamannya. Layaknya ilmuwan yang baik, awan 

hitam yang adimanusiawi ini memiliki kerendahan hati 

untuk mengetahui hal yang tidak ia ketahui. Ia beranjak 

pergi karena awan hitam sebelah, yang jaraknya hanya 

beberapa tahun cahaya dari situ, mengumumkan 

bahwa ia telah menemukan solusi untuk Masalah-

Masalah Mendalam (kiranya bukan 42). Sejak 

pengumuman itu, tidak ada komunikasi lebih lanjut 

yang diterima, dan awan kita, sebagai jiran terdekatnya, 

merasa wajib untuk pergi dan mencari tahu apakah si 

penemu ini sudah mati atau masih hidup dan bisa 
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mewariskan jawaban atas Masalah-Masalah Mendalam 

yang dicari-cari. Pembaca digiring untuk menduga 

bahwa awan tetangga itu mati karena versi lebih 

canggih dari gelegar otak yang menewaskan Weichart 

dan Kingsley. 
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Bagi kita, apa Masalah-Masalah Mendalam itu? Apa 

pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan selamanya 

berada di luar jangkauan kita? Pada awal abad ke-19, 

cara kehidupan kompleks mengada dan meragam akan 

menjadi pertanyaan pertama yang muncul, tetapi 

pertanyaan itu telah dijawab secara definitif oleh 

Darwin dan para penerusnya. Saya kira pertanyaan-

pertanyaan mendalam yang tersisa adalah hal-hal 

seperti: “Bagaimana fisiologi otak menghasilkan 

kesadaran subjektif?” “Dari mana hukum-hukum fisika 

berasal?” “Apa yang menetapkan konstanta-konstanta 

fisik mendasar, dan mengapa konstanta-konstanta 

tersebut tampak disetel dengan jitu untuk 

menghasilkan kita?” dan “Mengapa ada, bukan tiada?” 

Fakta bahwa ilmu pengetahuan tidak (belum) mampu 

menjawab pertanyaan-pertanyaan ini menjadi saksi 

kerendahan hati ilmu pengetahuan. Hal itu tentunya 

tidak menyiratkan bahwa agama mampu. Mungkin 

ilmu pengetahuan akan memecahkan Masalah-Masalah 

Mendalam ini selama satu abad berikutnya, mungkin 

juga tidak. Dan jika ilmu pengetahuan – termasuk ilmu 

pengetahuan milik makhluk luar angkasa yang telah 

berevolusi hingga adimanusiawi – tidak dapat 

menjawabnya, berarti tidak ada yang bisa. Apalagi 

teologi. 

Tetapi tadi saya mengatakan bahwa saya akan 
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menyampaikan pokok tentang keberanian intelektual 

pada pandangan dunia ateistis, dan saya akan 

melakukannya dalam konteks Masalah-Masalah 

Mendalam. Mengapa ada, bukan tiada? Kolega 

fisikawan kami Lawrence Krauss, dalam bukunya A 

Universe from Nothing,1 secara kontroversial 

mengemukakan bahwa, karena alasan-alasan teori 

kuantum. 

 

1 Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There is 
Something rather than Nothing (New York: Free Press, 2012).
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Tiada (dengan T kapital) itu tidak stabil. Sama seperti 

materi dan antimateri saling memusnahkan lalu 

menghasilkan Tiada, kebalikannya pun bisa terjadi. 

Sebuah fluktuasi kuantum acak menyebabkan materi 

dan antimateri muncul secara spontan dari Tiada. Para 

pengkritik Krauss terpaku pada definisinya atas Tiada. 

Versinya mungkin tidak seperti pemahaman orang atas 

kata tiada, tetapi paling tidak definisinya maha 

sederhana –  sesederhana yang seharusnya, jika ingin 

dijadikan dasar bagi penjelasan ‘derek’ (istilahnya Dan 

Dennett), seperti inflasi kosmik atau evolusi. Ia 

sederhana jika dibandingkan dengan dunia yang timbul 

darinya melalui proses-proses yang pada umumnya 

dipahami: ledakan besar, inflasi, pembentukan galaksi, 

pembentukan bintang, pembentukan unsur di bagian 

dalam bintang, ledakan-ledakan supernova yang 

melontarkan unsur-unsur itu ke ruang angkasa, 

kondensasi awan debu yang kaya akan unsur menjadi 

planet berbatu seperti Bumi, hukum-hukum kimia 

yang melaluinya, setidaknya di planet ini, molekul 

pertama yang mereplikasi diri muncul, lalu evolusi oleh 

seleksi alam dan segenap isi biologi yang kini, 

setidaknya pada prinsipnya, dipahami. 

Mengapa saya menyebut keberanian intelektual? 

Karena pikiran manusia, termasuk saya, memberontak 

secara emosional melawan gagasan bahwa sesuatu yang 

begitu kompleks seperti kehidupan, dan seluruh alam 

semesta yang sedang meluas, bisa ‘terjadi begitu saja’. 

Butuh keberanian intelektual untuk lepas dari belenggu 

keraguan emosional dan meyakinkan diri Anda bahwa 

tidak ada pilihan lain yang rasional. 
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Pada skala yang lebih kecil, hal ini menyerupai 

tanggapan emosional saya terhadap trik sulap hebat 

oleh seorang pesulap kelas dunia: Jamy Ian Swiss, atau 

Derren Brown, atau Penn & Teller. Hati menjerit: 

“Ajaib! Pasti gaib,” hampir menenggelamkan suara 

lirih akal budi yang berkata: “Bukan, itu cuma sulap. 

Ada penjelasan rasionalnya, kok.” Suara lirih ini (dalam 

bayangan saya) bernada sabar dengan logat Skotlandia 

khas David Hume: “Mana yang lebih mungkin, bahwa 

hal mustahil sungguh terjadi atau bahwa si pesulap 

berhasil mengelabuimu?” Anda tidak perlu memahami 

cara melakukan trik sulap itu untuk bisa berpikir 

rasional dan berkata: “Walau sulit dinalar, aku tahu itu 

cuma trik sulap. Hukum-hukum fisika tidak goyah.” 

Beranjak dari sulap ke alam semesta. Sekali lagi, hati 

menjerit: “Tidak, mustahil aku percaya! Maksudmu 

seluruh alam semesta, termasuk aku dan pohon-pohon 

dan Karang Penghalang Besar dan Galaksi Andromeda 

dan jari tardigrada, semuanya ada karena tabrakan 

atom tanpa pikiran, tanpa pengawas, tanpa arsitek? 

Jangan ngawur. Semua kerumitan dan kemuliaan ini 

berasal dari Tiada dan sebuah fluktuasi kuantum acak? 

Yang benar saja.” Dan sekali lagi, akal budi dengan 

tenang dan bijak membalas: “Ya. Sebagian besar 

langkah dalam rantai peristiwanya sudah dipahami 

dengan baik, walau pemahaman itu muncul belum 

lama ini. Langkah-langkah biologisnya sudah dipahami 

sejak 1859. Tetapi lebih penting lagi, sekalipun 

selamanya kita tidak memahaminya dengan utuh, tak 
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apa pun entitas yang berusaha kamu jelaskan, 

mendalilkan adanya tuhan pencipta sama sekali tidak 

membantu, karena tuhan itu sendiri tetap perlu 

dijelaskan lagi.” Sesulit apa pun menjelaskan asal-usul 

kesederhanaan, kompleksitas jelas-jelas lebih muskil 

untuk muncul secara spontan. Dan suatu kecerdasan 

kreatif yang mampu merancang alam semesta, pada 

gilirannya, mestilah maha muskil dan maha 

membutuhkan penjelasan. Semuskil apa pun jawaban 

naturalistis atas teka-teki eksistensi, alternatif teistisnya 

tetap lebih muskil. Tetapi memang butuh keberanian 

akal untuk menerima kesimpulan itu. 

Inilah maksud saya saat saya mengatakan bahwa 

pandangan dunia ateistis membutuhkan keberanian 

intelektual, dan juga keberanian moral. Sebagai seorang 

ateis, Anda meninggalkan teman khayali Anda, 

melepaskan penopang penghibur: sosok bapa langit 

yang akan menyelamatkan Anda dari masalah. Anda 

akan mati, dan takkan pernah bertemu lagi dengan 

orang-orang tercinta yang sudah mati. Tak ada kitab 

suci yang menjadi pedoman perilaku, panduan untuk 

membedakan yang benar dari yang salah. Anda adalah 

orang yang dewasa secara intelektual. Hadapilah 

kehidupan, hadapilah keputusan-keputusan moral. Ada 

martabat dalam keberanian yang dewasa ini. Anda 

berdiri tegak dan menghadapi angin tajam realitas. 

Anda tidak sendiri: ada tangan-tangan hangat manusia 

di sekeliling Anda, dan warisan budaya yang telah 
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membangun tidak hanya pengetahuan ilmiah dan 

kenyamanan bendawi yang dihasilkan ilmu 

pengetahuan terapan, tetapi juga seni, musik, 

supremasi hukum, dan wacana beradab tentang 

moralitas. Moralitas 
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dan tolok ukur untuk kehidupan dapat dibangun oleh 

rancangan cerdas –  rancangan oleh manusia nyata dan 

cerdas yang benar-benar ada. Kaum ateis memiliki 

keberanian intelektual untuk menerima kodrat realitas: 

dapat dijelaskan secara memukau dan mencengangkan. 

Sebagai seorang ateis, Anda memiliki keberanian moral 

untuk sepenuh-penuhnya menjalani satu-satunya 

kehidupan yang Anda dapatkan: merangkul erat 

realitas, bersukacita atasnya, dan melakukan yang 

terbaik untuk akhirnya meninggalkannya dalam 

keadaan yang lebih baik dari saat Anda 

menemukannya. 
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Memberi tahu tetangga 

Daniel C. Dennett 
 
 

 
Kita mudah keliru dalam menilai akibat dari tindakan 

publik kita. Kita bisa tergoda untuk membesar-

besarkan pengaruh kita, seolah-olah kitalah yang 

memicu sebuah tren yang memang sudah membara. 

Orang telah menyoroti pertemuan kami sebagai katalis 

untuk peristiwa yang mungkin dapat disebut Reaksi 

Besar yang sedang mengosongkan gereja-gereja di 

seluruh dunia, tetapi tidak satu pun dari kami pernah 

menyokong pandangan sederhana itu, meskipun hal itu 

akan menyenangkan. Penilaian salah yang sebaliknya 

sama-sama mungkin terjadi: meremehkan peran 

pendukung yang dapat dimainkan oleh beberapa 

pernyataan pada tempat dan waktu yang tepat. Dewasa 

ini, meme bisa viral hampir secepat cahaya, berkat 

transparansi baru yang disebabkan oleh penggunaan 

internet di seluruh dunia serta perangkat-perangkat 

pendukungnya (dan jangan lupakan radio dan televisi). 

Profesor Lab Media MIT Deb Roy dan saya 

menyoroti prospek-prospek ini beberapa tahun lalu 

dalam sebuah artikel di majalah Scientific American 
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yang membandingkan pergolakan saat ini dengan 
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Ledakan Kambrium 543 juta tahun lalu yang sangat 

kreatif tetapi juga destruktif.1 Zoolog Australia Andrew 

Parker telah mengemukakan hipotesis bahwa sebuah 

perubahan kimiawi yang menjadikan laut dangkal lebih 

transparan memicu Olimpiade perlombaan senjata 

evolusioner itu, sekaligus memusnahkan dahan-dahan 

kuno dan menghasilkan dahan-dahan baru pada Pohon 

Kehidupan.2 Apakah Parker pada dasarnya benar atau 

tidak tentang Ledakan Kambrium – dan menurut saya 

dia benar – Ledakan Internet yang kita alami saat ini 

hampir tidak dapat diragukan lagi. 

Kini kita dapat melihat – dan dapat dilihat – lebih 

jauh, lebih cepat, dan dengan lebih murah serta 

mudah daripada sebelumnya. Dan Anda dan saya 

dapat melihat bahwa semua orang dapat melihat apa 

yang kita lihat, dalam suatu balai cermin rekursif 

dari pengetahuan bersama yang memberdayakan 

sekaligus membelenggu. Permainan lawas petak 

umpet yang telah membentuk segala kehidupan di 

planet ini tiba-tiba menggeser lapangan bermainnya, 

peralatannya, dan peraturannya. Para pemain yang 

tidak bisa menyesuaikan diri tidak akan bertahan 

lama.3 

 
 

1 Daniel C. Dennett dan Deb Roy, “Our transparent future”, Scientific 
American, Maret 2015. 

2 Andrew Parker, In the Blink of an Eye: How Vision Sparked the Big 
Bang of Evolution (New York: Basic Books, 2003). 

3  Dennett dan Roy, “Our transparent future”, hal. 67.  
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Tentu kebangkitan Ateisme Baru sebagian besar 

dimungkinkan oleh perluasan pengetahuan bersama 

ini. Beberapa teman terdekat Anda mungkin ateis, dan 

Anda mungkin mengetahuinya, tetapi sekarang hampir 

semua orang tahu bahwa hampir semua orang tahu 

bahwa beberapa dari teman terdekat hampir semua 

orang adalah ateis – sehingga jauh lebih mudah dan 

aman untuk ‘mengaku’ sebagai ateis. Jumlah besar itu 

kuat, tetapi lebih kuat lagi jumlah yang tahu kira-kira 

sebesar apa dirinya. Suatu koordinasi bisa tercipta, 

yang bahkan tidak perlu dipikirkan dengan saksama. 

Baru-baru ini telah dibuktikan bahwa bakteri – yang 

tingkat pemahamannya termasuk paling rendah di 

antara benda hidup – melakukan pengindraan kuorum, 

yaitu, menunda komitmen terhadap strategi sederhana 

yang baru hingga mereka mendeteksi adanya cukup 

banyak sekutu di sekitar untuk mengusahakan aksi 

massal. 

Ada efek lain yang relatif subtil yang bisa dicapai 

oleh orang-orang biasa. Anda tak perlu kekuatan 

politik, atau ketenaran, atau kefasihan, atau bahkan 

pengaruh di komunitas Anda: Anda bisa menjadi anode 

kurban. Istilahnya terdengar berbahaya sekaligus 

religius, tetapi sama sekali tidak. Fenomena ini dikenal 

baik di kalangan pelaut dan nelayan dan orang lain 

yang bekerja di perahu dan kapal, dan sebutannya 

bermacam-macam: sistem proteksi katodik, atau seng, atau 

terkadang – sebuah istilah yang saya sukai karena 

memunculkan bayangan mengerikan – piring kurban. 

(Apa tadi Anda membayangkan kepala Yohanes 

Pembaptis di piring saji Salome?) 
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Ketika perahu atau kapal baja dengan baling-baling 

perunggu atau kuningan mengapung diam di air asin, 

tercipta semacam baterai, dengan elektron yang 

mengalir spontan dari baja ke logam paduan, 

menggerogotinya pada kecepatan yang 

mengkhawatirkan. Baling-baling baru dari kuningan 

murni bisa peot dalam beberapa hari dan rusak dalam 

beberapa bulan; melapisinya dengan cat pelindung 

tidak berguna. Solusinya: pasang sepotong kecil seng 

(logam lain juga bisa, tetapi seng, karena beberapa 

alasan, tetap yang terbaik) pada bajanya (atau pasang 

semacam mur seng pada batang baling-baling baja 

antikarat) dan masalah pun beres. Potongan seng yang 

sederhana itu, karena lebih aktif secara galvanis 

daripada paduan kuningan atau perunggu, ‘menyerap 

semua panasnya’ (alirannya) dan mengorbankan diri 

demi melindungi bagian yang harus melakukan 

pekerjaan berat. Setahun sekali, Anda bisa dengan 

mudah mengganti potongan seng yang hampir habis 

itu dengan anode kurban yang baru. 

Pelajaran politis yang dapat disimpulkan dari analogi 

ini cukup gamblang. Jika Anda, misalnya, seorang 

senator atau wakil rakyat AS, atau pejabat lain yang 

keefektifannya akan tergerus bila memiliki reputasi 

ekstremis (pada dimensi atau arah mana pun), Anda 

akan sangat terbantu jika ada orang lain yang sedikit 

lebih ekstrem, mencolok dan tetap berani, yang dapat 

menerimanya jika dipandang ‘terlalu radikal’ karena 

penghidupan dan keamanannya tidak (begitu) 

tergantung pada reputasi tersebut. Karena masing-
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masing kubu dalam masalah politis apa pun 

termotivasi untuk mengarikaturkan dan melebih-

lebihkan pendapat-pendapat 
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oposisi, advokasi politis yang efektif bergantung pada 

kemampuan untuk menyangkal pendapat-pendapat 

yang sedikit lebih aktif secara galvanis yang dimiliki 

oleh beberapa orang di kubu kita sendiri. 

Tentu saja, ada batasnya. Seperti dalam perlombaan 

senjata mana pun, ada saling pengaruh yang dinamis, 

dan jika polarisasi menjadi terlalu ekstrem – dengan 

banyak orang yang begitu rela menjadi anode kurban 

untuk politikus kesukaan mereka – nilai dari prinsip 

strategis itu lenyap. Tetapi di sinilah ucapan yang terus 

terang dan terbuka atas pandangan yang sebenarnya 

kita miliki – seberapa pun membosankan dan biasa-

biasa saja kita menganggapnya – dapat melakukan 

pekerjaan yang berharga. Cukup dengan tenang 

memberi tahu tetangga bahwa Anda mendukung x, 

tidak suka y, berpikir bahwa si z tidak dapat dipercaya 

– pendek kata, tidak hanya menjadi warga negara yang 

tahu melainkan juga yang memberi tahu – Anda bisa 

berkontribusi secara substansial pada pengurangan 

polarisasi dan pergeseran perlahan pendapat umum ke 

arah yang Anda pilih. 

Keberagaman pendapat di antara kami berempat 

menjadi contoh yang baik dari faktor-faktor ini pada 

praktiknya. Pernah sekali, saya memilih untuk 

memainkan peran ‘polisi baik’, karena saya percaya 

bahwa kita sepatutnya berusaha melestarikan hal-hal 

baik yang dapat dilakukan oleh institusi agama. Apakah 
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agama “meracuni segala hal”, sebagaimana mendiang 

teman saya tersayang Hitch terus sampaikan? Hanya 

dalam arti yang sangat 

 

1 Christopher Hitchens, God Is Not Great: How Religion Poisons 
Everything (New York: Twelve Books, 2007). 
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lemah, saya kira. Ada banyak hal yang tidak berbahaya 

jika wajar dan hanya beracun jika ekstrem. Saya 

mengerti mengapa Hitch menekankan pandangan ini; 

sebagai koresponden luar negeri, dia memiliki banyak 

pengalaman lapangan dan berbahaya mengenai corak-

corak terburuk agama, sementara saya hanya 

mengetahui semua itu secara tidak langsung – 

seringnya dari reportase Hitch sendiri. Saya, sebaliknya, 

pernah mengenal orang-orang yang kehidupannya akan 

gersang dan sepi kalau bukan karena sambutan terbuka 

yang mereka terima dari lembaga agama yang satu atau 

yang lain. Saya menyesali irasionalisme yang masih 

tersisa yang dirayakan oleh hampir semua agama, tetapi 

saya tidak melihat bahwa negara mampu memainkan 

peran penolong dan penghibur dengan baik. Maka, 

sampai kita menemukan organisasi sekuler yang kelak 

mampu memikul tugas manusiawi itu, saya tidak 

mendukung penyingkiran gereja. Saya akan lebih 

senang jika bisa membantu mengubah lembaga-

lembaga ini ke dalam bentuk-bentuk yang tidak terjerat 

dalam perangkap kesetiaan yang irasional – dan niscaya 

tidak jujur – terhadap hal yang jelas-jelas merupakan 

omong kosong. 

Ada sekte-sekte yang sudah berhasil melakukan 

pendewasaan ini, dan saya salut pada mereka. Richard 
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dan Sam berbeda pendapat mengenai persoalan ini, 

dan kami tidak ragu-ragu untuk saling mengungkapkan 

ketidaksetujuan yang timbul dalam benak kami, tetapi 

semua ini – sepengetahuan saya – adalah perbedaan 

pendapat yang sopan dan konstruktif. Barang siapa 

yang mencari kredo monolitik bersama ataupun 

kontradiksi yang dibungkam karena alasan politis 

dalam transkripsi diskusi kami akan pulang dengan 

tangan hampa. Lucu rasanya 
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saat mendengar tuduhan bahwa kami memiliki ‘iman’ 

kami sendiri, ‘agama’ kami sendiri – seolah-olah 

mengatakan: “Kalian para ateis sama buruknya dengan 

kami orang-orang agamis!” – padahal satu-satunya 

dogma bersama yang bisa mereka tuding adalah 

kepercayaan kami pada kebenaran, bukti, dan persuasi 

yang jujur. Itu bukan iman yang buta. Justru 

sebaliknya: iman yang terus-menerus diuji, diperbaiki, 

dan dibela secara sementara oleh kesaksian indra dan 

akal sehat kami. Berbeda dari pendakwah agama mana 

pun, kami dengan senang hati memikul beban 

pembuktian untuk posisi yang kami bela, dan kami 

tidak pernah berlindung di balik kitab-kitab suci atau 

pernyataan ex cathedra apa pun. 
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Bersama kawan-kawan baik 

Sam Harris 
 
 

 
Sejak frasa “kaum Ateis Baru” muncul dalam cetakan, 

entah bagaimana saya dirayakan atau dicela bersamaan 

dengan Richard Dawkins, Danniel Dennett, dan 

Christopher Hitchens. Tentu saja, saya merasa sangat 

terhormat dikaitkan dengan mereka. Namun, hal ini 

memberi kesan keliru bahwa kami sering berkumpul 

bersama. Meskipun dua atau tiga dari kami sesekali 

bertemu di konferensi atau acara lain, buku yang Anda 

akan baca ini menyediakan transkripsi dari satu-satunya 

perbincangan yang pernah terjadi antara kami 

berempat. 

Christopher meninggal pada 2011, yang membuat 

catatan ini serasa mengaduk-aduk perasaan. Tak 

diragukan, banyak orang merasa kehilangannya selama 

beberapa tahun terakhir ini. Entah sudah berapa kali 

ungkapan “Saya merindukan Hitch,” saya dengar 

diucapkan orang. Kata-kata mereka selalu dituturkan 

sebagai tanda protes terhadap ulah baru yang 

melanggar akal sehat atau selera berbudi. Kata-kata itu 

diucapkan setelah 
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seorang perundung, baik dari kubu kiri ataupun kanan, 

berlalu bebas, dengan senyum sombong dan tanpa 

perlawanan. Kata-kata itu telah menjadi semacam 

mantra, dilafalkan tanpa harapan akan kemujaraban, di 

hadapan kata-kata basi atau dusta yang berbahaya. 

Sering, saya mendengar nada teguran di balik kata-kata 

itu. Terkadang disengaja. 

Saya pun merindukan Hitch. Tetapi saya akan 

menahan diri untuk melanjutkan eulogi di sini. 

Bagaimanapun, akan tiba waktunya bagi kami semua 

untuk turun dari panggung. Namun, tampaknya 

catatan dari perbincangan kami akan abadi. Hampir 

tidak terpikir kami untuk memfilmkan percakapan ini. 

Saya sangat senang kami melakukannya. 

Memperlakukan Richard, Dan, Christopher, dan saya 

sebagai ateis berkepala empat berarti mengabaikan 

perbedaan kami yang signifikan dalam hal penekanan 

dan pendapat, tetapi perlakuan tersebut wajar untuk 

pokok-pokok pentingnya: Adakah beda antara 

meyakini sesuatu karena alasan baik dan meyakininya 

karena alasan buruk? Apakah ilmu pengetahuan dan 

agama berbeda mengenai sejauh mana keduanya 

menaati pembedaan ini? Bila dirumuskan demikian, 

debat berakhir sebelum sempat dimulai. 

Seberbeda apa pun minat kami, tiap-tiap dari kami 

sangat sadar bahwa dogmatisme religius mengganggu 

pertumbuhan pengetahuan yang jujur dan memecah-

belah umat manusia tanpa tujuan berarti. Tentu saja, 

pokok yang terakhir itu ironi yang berbahaya karena 

salah satu kekuatan agama yang paling sering diklaim 

adalah kemampuannya untuk menyatukan umat. Agama 

memang melakukan hal itu, tetapi pada umumnya 
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dengan menebalkan rasa tribalisme dan melahirkan 

ketakutan moralistis yang tidak akan ada tanpa agama. 

Fakta bahwa manusia yang sehat akalnya diketahui 

tengah berbuat baik demi Tuhan bukanlah alasan 
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karena iman memberi mereka alasan yang buruk untuk 

berbuat baik padahal alasan yang baik ada. Semua ini 

adalah pokok yang telah kami berempat sampaikan 

berkali-kali, baik itu disambut dengan tepukan tangan 

atau dengan keheningan bisu. 

Sebenarnya, tak perlu banyak alasan untuk menutup 

pintu pada kepercayaan akan ilah yang mahatahu, 

mahakuasa dan mahabaik seperti yang dibayangkan 

oleh orang Kristen, Muslim, dan Yahudi. Buka saja 

surat kabar, dan apa yang diberitakan? 

Hari ini, sepasang anak perempuan kembar identik 

lahir dengan mikrosefalus di Brasil. Bagaimana bisa hal 

seperti ini terjadi? Ibu mereka digigit oleh seekor 

nyamuk yang membawa virus Zika – yang Tuhan, 

dalam segala kelimpahan-Nya, juga ciptakan. Efek 

menyedihkan dari virus ini meliputi, antara lain, 

kecilnya kepala dan otak dan pendeknya usia dari 

keturunan perempuan mana pun yang bernasib nahas 

sehingga terinfeksi. 

Bayangkan si ibu itu beberapa bulan yang lalu, 

melakukan semua yang dia mampu untuk 

mempersiapkan kehidupan yang bahagia bagi putri-

putrinya yang belum lahir. Di mana dia bekerja? Di 

pabrik. Sesering apa dia berdoa? Setiap hari, tentu saja. 

Tetapi pada hari jahanam itu dia tidur. Barangkali dia 

sedang memimpikan dunia yang lebih baik dari tempat 
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yang kita tinggali sekarang. Bayangkan seekor nyamuk 

mendapati jendela kamarnya yang terbuka. Bayangkan 

nyamuk itu mendarat di tangannya yang telanjang. 

Apakah Tuhan yang mahakuasa, mahatahu, dan 

mahabaik akan memberikan perlindungan? Secuil pun 

tidak. Belalai nyamuk itu langsung menembus kulitnya. 

Di titik ini, apa yang patutnya diyakini orang beriman? 

Mestinya mereka tahu bahwa. 
 
 

 

https://translationsproject.org/


63 https://translationsproject.org/ 
 

 

 

 

 
S A M H A R R I S 

 

 

Tuhan mereka tidak seperhatian yang seharusnya, 

seandainya dia sungguh ada. 

Jadi, tak ada yang mencegah monster kecil ini – yang 

diturunkan dari garis panjang monster-monster yang 

telah menyebarkan penyakit selama sekitar 200 juta 

tahun – untuk mengisap darah tak berdosa perempuan 

ini dan, sebagai balasannya, menghancurkan kehidupan 

putri-putrinya yang belum lahir. 

Fakta-fakta dari satu kasus saja sudah membongkar 

habis perpustakaan yang sarat akan pembedaan 

konseptual yang terlalu halus dan penalaran teologis 

yang rapuh. Namun, kengerian terus bertambah. 

Bayangkan esok paginya perempuan ini menyadari 

bekas gigitan pada tangannya – sebuah gangguan kecil 

dalam kehidupan yang sebentar lagi akan dijejali 

tragedi. Barangkali dia pernah mendengar berita 

tentang Zika dan tahu cara penularan virus itu. Doanya 

jadi lebih bersemangat lagi. Untuk apa? Bisakah 

penghiburan iman yang salah tempat ini mengalahkan 

ironi memuja ilah yang begitu tak berdaya atau jahat – 

atau, sebenarnya, khayali? 

Tanpa Tuhan, kita menemukan sumber harapan dan 

penghiburan sejati. Seni, sastra, olahraga, filsafat – 

bersama dengan bentuk-bentuk lain daya cipta dan 

kontemplasi – tidak membutuhkan ketidaktahuan atau 

kebohongan untuk dinikmati. Lalu ada ilmu 

pengetahuan – yang, terlepas dari manfaat-manfaat 

intrinsiknya, akan menjadi sumber pengampunan sejati 

dalam kasus yang sedang kita bicarakan ini. Ketika 

vaksin atau obat untuk Zika akhirnya ditemukan, dan 
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mencegah kesengsaraan dan kematian yang tak 

diceritakan, akankah orang beriman berterima kasih 

kepada Tuhan karenanya? 

Sudah pasti iya. Maka dari itulah, perbincangan-

perbincangan ini harus berlanjut . . . 
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EMPAT PENUNGGANG KUDA: 

Sebuah perbincangan 

Richard Dawkins, Daniel C. Dennett, 

Sam Harris,  Christopher Hitchens 

Washington DC  –  30 September 2007 
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BAGIAN I 
 
 
 
 
 
 

Richard Dawkins: Salah satu hal yang kita semua 

pernah hadapi adalah tuduhan bahwa kita lancang 

atau arogan atau dengki atau tukang protes. Apa 

pendapat kita tentang itu? 

Daniel C. Dennett: Ya. Ya, rasanya lucu karena dalam 

bukuku aku mati-matian berusaha mengajak bicara 

orang religius moderat,1 dan aku menguji coba 

drafnya dengan kelompok-kelompok mahasiswa 

yang sangat religius. Dan memang, draf pertama 

sungguh membuat orang sakit hati. Jadi aku 

mengutak-atiknya lagi, tapi akhirnya sama saja, 

karena aku masih saja dicela karena dianggap kasar 

dan agresif. Akhirnya aku menyadari bahwa kita 

tidak bisa menang dalam keadaan ini. Tidak ada 

gunanya. Agama telah mengatur supaya mustahil 

untuk mengkritiknya tanpa dianggap kasar. 

 
1 Daniel C. Dennett, Breaking the Spell: Religion as a Natural 
Phenomenon (New York: Viking Adult, 2006). 
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Dawkins: Tanpa dianggap kasar. 

Dennett: Mereka mengeluarkan kartu sakit hati pada 

setiap kesempatan, lalu kita dihadapkan pada pilihan: 

Apakah aku akan bersikap kasar? Atau apakah aku 

akan— 

Dawkins: Diam saja, ya. 

Dennett: —mengutarakan kritik ini? Maksudku, 

apakah aku akan mengutarakannya atau apakah aku 

akan tutup mulut saja dan—? 

Sam Harris: Ya, itu yang namanya melanggar tabu. 

Kukira kita semua menghadapi fakta bahwa agama 

dianggap tak boleh disertakan ke dalam arena kritik 

rasional melalui semacam cara yang formal, bahkan 

oleh, ternyata, rekan-rekan kita sesama sekularis dan 

ateis. Percaya takhayul adalah urusan pribadi orang. 

Meskipun jelas-jelas hina dan berbahaya, tidak boleh 

diganggu gugat. 

Dennett: Itulah maksud dari judul bukuku; ada 

mantra, dan mantra ini harus dipatahkan. 

Christopher Hitchens: Tetapi jika tuduhan kekasaran 

pada umumnya diizinkan dalam wacana publik, 

maka kukira tanpa maksud mengasihani diri kita 
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perlu bilang bahwa kita pun bisa merasa tersinggung 

dan terhina. Maksudku, aku tidak hanya tidak setuju 

ketika orang seperti Tariq Ramadan,1 

 
 

1 Tariq Ramadan (lahir 1962): Akademikus dan penulis Islam dari Swiss: 
Profesor Kajian Islam Kontemporer di Universitas Oxford. 
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yang kini diterima di mimbar kehormatan di 

Universitas Oxford sebagai juru bicara, mengatakan 

bahwa, untuk perkara hukuman rajam untuk kaum 

perempuan, paling banter dia hanya akan minta 

moratorium. Bagiku, hal itu jauh lebih dari 

menjengkelkan. Tidak hanya menghina, tapi justru 

berbahaya. 

Harris: Tetapi kau tidak tersinggung. Aku tidak 

melihat kau mengambil hati. Kau gelisah karena 

kerugian dari cara berpikir tertentu, seperti dalam 

kasus Ramadan. 

Hitchens: Ya, tapi dia, atau orang seperti dia, akan 

mengatakan bahwa jika aku meragukan historisitas 

nabi Muhammad, aku telah melukai perasaannya 

yang terdalam. Ya, sebenarnya, aku – dan kukira 

mestinya semua orang – tersinggung, setidaknya 

pada integritas yang terdalam, oleh, misalnya, 

proposisi religius bahwa tanpa kediktatoran gaib dari 

langit kita tidak bisa membedakan baik dari buruk. 

Harris: Tapi apa kau sungguh tersinggung karena itu? 

Bukankah itu hanya terkesan keliru bagimu? 
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Hitchens: Tidak, maksudku, Sam, hanya jika tuduhan 

kekasaran pada umumnya diizinkan, dan 

dimoderatori oleh media, maka menurutku kita juga 

berhak mengklaimnya, tanpa sikap minta dikasihani 

atau merepresentasikan diri sebagai minoritas yang 

tertindas. Yang, kuakui, sama bahayanya. Tentu, aku 

juga setuju dengan Daniel bahwa mustahil kita bisa 

sepenuhnya menghindari tuduhan tersebut, karena 

yang kita katakan memang menyinggung, tak lain tak 

bukan, inti dari semua orang yang 
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taat beragama, dengan cara yang sama. Misalnya, kita 

menyangkal keilahian Yesus. Banyak orang akan 

sangat terkejut dan mungkin merasa tersakiti. Sangat 

disayangkan. 

Dawkins: Aku justru tertarik dengan beda antara 

kadar ketersinggungan agama dan kadar 

ketersinggungan orang terhadap hampir semua hal 

lainnya. Seperti selera seni. Seleramu dalam musik, 

seleramu dalam seni, politikmu. Memang tidak boleh 

kasar sesuka hati, tapi kita boleh jauh, jauh lebih 

kasar soal hal-hal seperti itu. Dan ingin rasanya aku 

mencoba menguantifikasinya, melakukan penelitian 

tentangnya. Menguji orang dengan pernyataan 

tentang klub sepak bola kesukaannya, atau musik 

kesukaannya, atau lainnya, dan melihat sampai 

sekasar apa kita baru mereka tersinggung. Adakah 

hal lain, terlepas dari, misalnya, betapa jelek mukamu 

[tawa] yang akan membuat orang begitu—? 

Hitchens: Atau muka suami atau istri atau pacarmu. 

Sebenarnya menarik kau mengatakan itu, karena aku 

sering berdebat dengan orang menyebalkan yang 

bernama Bill Donohue dari Liga Katolik,1 dan dia 

dengan wajar terusik oleh tren-tren tertentu dalam 

seni modern, yang cenderung mencari perhatian 

dengan menista agama. 

Harris: Piss Christ. 

 
 

1 Bill Donohue (lahir. 1947): Sosiolog AS; Presiden Liga Katolik untuk 
Hak Sipil dan Religius. 
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Hitchens: Ya, misalnya, Piss Christ karya Serrano,1 atau 

tinja gajah pada Bunda Maria.2 Dan memang, aku 

menganggap sangat penting bahwa kita, sama seperti 

Sophokles dan kaum pra-monoteis yang lain, ikut 

merasa jijik terhadap perusakan atau penodaan. 

Bahwa kita tidak ingin melihat gereja dirusak. 

Dawkins: Tentu saja tidak. 

Hitchens: Ikon-ikon religius dihancurkan, dan 

seterusnya. Kita turut mengagumi setidaknya 

sebagian dari prestasi-prestasi estetis agama. 

Harris: Menurutku kritik kita sebenarnya lebih pedas 

dari itu. Kita tidak hanya membuat orang 

tersinggung, kita juga mengatakan bahwa salah kalau 

mereka tersinggung. 

Semua: Ya. 

Harris: Fisikawan tidak tersinggung ketika pandangan 

mereka tentang fisika disanggah atau dibantah. 

Tidak seperti itu cara kerja pikiran rasional ketika 

berusaha untuk mencari kebenaran di dunia ini. 

Agama-agama mengklaim bahwa mereka 

merepresentasikan realitas, tetapi ada tanggapan 

jengkel, tribal, dan akhirnya berbahaya terhadap 

penentangan ide-ide ini. 

Dennett: Ya, dan pula, tidak ada cara sopan untuk 

berkata— 
1 Andres Serrano (lahir 1950): Seniman dan fotografer AS. 

2 The Holy Virgin Mary (1996) oleh seniman Inggris Christopher 

Ofili (b. 1968). 
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Harris: "Kau telah menyia-nyiakan hidupmu!” 

Dennett: “—Sadarkah kau bahwa kau telah menyia-

nyiakan hidupmu? Sadarkah kau bahwa kau 

mengerahkan semua upayamu dan semua hartamu 

demi memuliakan sesuatu yang cuma mitos?” 

Bahkan jika kita mengatakan, “Pernahkah kau 

mempertimbangkan kemungkinan bahwa kau 

menyia-nyiakan hidupmu dengan ini?” Tidak ada 

cara halus untuk mengatakan itu. Tapi kita harus 

mengatakannya, karena memang sebaiknya mereka 

mempertimbangkan hal itu. Sama seperti yang kita 

lakukan tentang kehidupan kita sendiri. 

Dawkins: Dan Barker1 sedang mengumpulkan daftar 

pendeta yang telah kehilangan iman mereka tetapi 

tidak berani mengaku, karena itu satu-satunya mata 

pencaharian mereka. Itu satu-satunya pekerjaan yang 

bisa mereka lakukan. 

Harris: Ya, aku pernah dihubungi oleh setidaknya salah 
satu dari mereka. 

Dawkins: Oh ya? 

Hitchens: Aku sering menemukan fenomena ini, 

waktu masih muda dulu, saat berdebat dengan 

anggota-anggota Partai Komunis. Mereka agaknya 

tahu bahwa Uni Soviet itu sudah mau gagal. Banyak 

dari mereka telah menderita dan berkorban banyak 

dan berjuang dengan gagah berani untuk tetap 

menghidupkan apa yang mereka anggap sebagai cita-

cita yang luhur. Tumpuan mereka telah retak, tetapi 

mereka tidak bisa melepaskannya karena itu sama 

saja dengan mengaku kalah. Tapi tentu, jika 
1 Daniel Barker (lahir 1949): Aktivis ateis AS dan mantan pengkhotbah 
Kristen; Presiden Bersama Yayasan Kebebasan dari Agama. Daftar Dan 
Barker adalah salah satu benang yang kemudian ditenun menjadi “Proyek 
Pendeta”: lihat https://en.wikipedia.org/wiki/The_Clergy_Project. 
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ada yang mengatakan kepadaku, “Tega-teganya kau 

berbicara begitu tentang Uni Soviet kepada mereka? 

Tidakkah kau tahu itu akan membuat mereka 

menangis dan sakit hati?” Aku akan mengatakan, 

“Jangan konyol. Jangan absurd.” Tapi dalam banyak 

kasus aku menghadapi argumen yang persis dengan 

itu. 

Dennett: Ketika orang mengatakan bahwa aku kasar 

atau ganas atau sangat agresif, aku berkata, “Jika aku 

mengatakan hal-hal ini tentang industri farmasi atau 

perusahaan minyak, apakah akan terasa kasar? 

Apakah kelewat batas? Tidak.” 

Dawkins: Tentu saja tidak. 

Dennett: Aku ingin agama diperlakukan persis dengan 

cara kita memperlakukan industri farmasi dan 

minyak. Aku tidak anti perusahaan farmasi – aku 

menentang sebagian perbuatan mereka – tapi aku 

hanya ingin menempatkan agama pada bidang yang 

sama dengan mereka. 

Hitchens: Termasuk tidak memberi mereka 

pengecualian pajak, atau, kalau di Inggris, subsidi 

negara. 

Dennett: Ya. 

Dawkins: Aku penasaran bagaimana ceritanya agama 

memperoleh status unggul yang dimilikinya ini, kalau 

dibandingkan dengan hal-hal lain. Entah bagaimana 

kita semua menerimanya, baik kita religius atau 

tidak. Dan ada suatu proses historis yang berujung 

dalam imunisasi agama ini, sikap baper yang boleh 

dipakai oleh agama. 
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Dennett: Lucunya lagi, akhirnya – awalnya aku geram, 

tapi sekarang terasa lucu – mereka berhasil 

mengerahkan banyak sekali orang nonreligius untuk 

tersinggung atas nama mereka. 

Dawkins: Betul sekali! 

Dennett: Sebenarnya, ulasan-ulasan paling pedas atas 

bukuku ditulis oleh orang-orang nonreligius, tetapi 

mereka sangat takut melukai perasaan orang religius, 

dan mereka menegurku lebih dari orang religius 

mana pun. 

Dawkins: Persis seperti pengalamanku. 

Harris: Dan kukira salah satu dari kalian telah 

menunjukkan betapa merendahkannya pandangan 

itu. Seperti konsep lapas: orang lain 

membutuhkannya; warga binaan harus dikurung 

aman. 

Ada satu jawaban terhadap pertanyaan itu yang 

mungkin menerangkan perbedaanku dengan, kukira, 

kalian semua. Aku masih menggunakan istilah 

seperti “rohani” dan “mistis” tanpa banyak kerutan 

di dahiku – hal yang cukup mengganggu bagi banyak 

ateis. Menurutku ada rentang pengalaman yang 

jarang terjadi dan hanya dibahas – tanpa ragu-ragu – 

dalam wacana religius. Dan karena hal itu hanya 

dibahas dalam wacana religius, ia bercampur dengan 

takhayul, dan digunakan untuk membenarkan 

berbagai skema metafisis – yang sebenarnya tidak 

bisa ia lakukan. Tapi jelas ada orang yang punya 

pengalaman luar biasa, baik itu gara-gara 

mengonsumsi LSD  
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atau karena bertapa di gua selama setahun, atau 

karena kebetulan mereka memiliki sistem saraf yang 

sangat labil. Orang bisa mempunyai pengalaman 

yang melampaui dirinya sendiri, dan agama 

sepertinya merupakan satu-satunya pilihan saat 

membahas pengalaman itu dan memartabatkannya. 

Jadi inilah satu alasan mengkritik agama itu tabu, 

karena kita sedang membahas momen-momen 

paling penting dalam kehidupan orang dan 

tampaknya kita menghinanya, setidaknya dari sudut 

pandang mereka. 

Dawkins: Aku tak harus setuju denganmu, Sam, untuk 

mengatakan bahwa baik sekali kalau kau mengatakan 

hal seperti itu. Karena itu menunjukkan bahwa, 

seperti yang kau katakan, agama bukan satu-satunya 

pilihan dalam hal rohani. Sama seperti ada baiknya 

kalau orang ateis tidak berpolitik sayap kanan, 

karena, kalau sampai itu terjadi, akan ada kerancuan 

nilai, yang tak ada gunanya, dan jauh lebih baik jika 

keberagaman ini terjadi di bidang-bidang yang lain. 

Tapi kurasa agaknya aku memang setuju denganmu, 

tetapi seandainya pun tidak, aku akan menganggap 

itu sebagai hal yang bernilai untuk dimiliki. 

Hitchens: Jika boleh membuat satu, dan satu saja, 

perubahan, aku akan membedakan antara yang 

numinus dengan yang supernatural. Kau, Sam, 

menerbitkan kutipan yang luar biasa di blogmu dari 

Francis Collins,1 sang pelopor genom, yang 

mengatakan bahwa suatu hari saat mendaki gunung 

dia tercengang dengan bentang alamnya dan 

kemudian 

 
1 Francis Collins (lahir 1950): genetikawan dan dokter AS; Direktur 
Institut Kesehatan Nasional, Bethesda, Maryland. 
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berlutut dan menerima Yesus Kristus.1 Padahal tidak 

ada kaitannya sama sekali. 

Harris: Betul. 

Hitchens: Tidak ada yang pernah mengusulkan 

bahwa Yesus Kristus menciptakan bentang alam itu. 

Harris: Air terjun beku dengan tiga aliran 

mengingatkannya akan Trinitas. 

Hitchens: Tepat! Kita semua cenderung menyukai 

angka tiga. Kita terprogram untuk itu. Itu jelas 

sekali. Tidak mungkin ada yang memuja Tuhan 

berkepala empat. [Tawa] Kita tahu itu dari 

pengalaman. 

Tapi hal itu merupakan pembedaan yang luar biasa 

besar, dan menurutku itu akan menjernihkan 

kebingungan yang dirasakan banyak orang – bahwa 

yang kita miliki dalam emosi kita, nilai surplus 

kepribadian kita, tidak begitu berguna untuk evolusi 

kita. Atau, kita tidak bisa membuktikan 

kegunaannya. Tetapi, bagaimanapun, itu semua 

bagian dari kita. Tidak termasuk ranah gaib dan 

tidak untuk didaku atau dicaplok oleh keimaman 

mana pun. 

Dennett: Sedih rasanya melihat fakta bahwa orang tak 

mau, dalam arti tertentu, memercayai penilaian 

mereka sendiri atas pengalaman numinus yang 

dialami. Mereka anggap, kalau tidak berasal dari 

Tuhan, kalau bukan semacam bukti atas agama, 

pengalaman tersebut tak sebaik yang mereka kira. 

Padahal, memang sehebat yang mereka kira. Dan 

sama 
1  https://www.samharris.org/blog/item/the-strange-case-of-francis-
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pentingnya. Itu momen terbaik dalam hidupmu, dan 

momen ketika kau hanyut dan menjadi lebih dari 

yang pernah bisa kau kira, dalam aspek tertentu, dan 

kau melihat, dengan segala kerendahan hati, pesona 

alam. Itu saja! Dan itu luar biasa. Tapi tidak ada nilai 

lebihnya jika kau berkata, “Wah, itu pasti diberikan 

kepadaku oleh Seseorang yang lebih luar biasa lagi.” 

Dawkins: Pengalaman itu sudah dibajak, ya? 

Hitchens: Menurutku, terus terang, itu pula cacat atau 

kekurangan pada kepribadian manusia. Karena 

agama terus menekankan betapa rendah hatinya, 

betapa lemah-lembutnya, dan betapa siapnya ia 

untuk menerima apa adanya, hampir hingga titik 

penyangkalan diri. Padahal sebenarnya agama 

membuat klaim yang sangat arogan untuk momen-

momen seperti ini. Agama mengatakan, “Aku 

tersadar bahwa akulah pusat alam semesta. Dan 

merasa begitu rendah hati akan kesadaran ini.” Yang 

benar saja! Pikiran seperti itu patut ditertawakan. 

Dan menurutku harus ditertawakan. 

Dennett: Dan aku jengah dengan “Seandainya 

Profesor Dennett cukup rendah hati untuk begini 

begitu.” Rendah hati, rendah hati. [Tawa] Dan semua 

ini, dari orang yang arogansinya selangit. 

Hitchens: Mereka minta diberi jalan sambil berkata, 

“Permisi, aku ini utusan Tuhan.” Kerendahan hati 

macam apa itu? 

Harris: Menurutku kita harus kembali ke pokok ini: 
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ilmu pengetahuan. Ilmuwan, menurut 

pengalamanku, adalah orang pertama yang mengaku 

bahwa dirinya tidak tahu. Jika ilmuwan sudah mulai 

berbicara di luar bidang keahliannya, mereka 

langsung menjadi kurang tegas, dengan mengatakan 

hal-hal seperti, “Saya yakin ada orang lain di ruangan 

ini yang lebih tahu dari saya tentang ini, dan, tentu, 

masih ada data yang perlu dikumpulkan.” Ini adalah 

modus wacana di mana kita paling terbuka mengenai 

lingkup ketidaktahuan kita. 

Hitchens: Sebenarnya, banyak akademikus berbicara 

dengan kerendahan hati yang palsu seperti itu. Tapi 

aku mengerti maksudmu. 

Dawkins: Setiap akademikus seharusnya begitu. 

Masalahnya, orang beragama mengucapkan 

Pengakuan Iman Rasuli setiap minggu, yang 

mengatakan persis apa yang mereka imani. Ada tiga 

Tuhan, bukan satu. Perawan Maria, Yesus mati, 

kemudian . . . apa kelanjutannya? Pada hari ketiga 

bangkit dari antara orang mati – secara terperinci, 

tetapi bisa-bisanya mereka menuduh kita yang terlalu 

percaya diri, dan tidak tahu artinya keraguan. 

Dennett: Menurutku banyak dari mereka tidak pernah 

mau merenungkan pertanyaan yang selalu menjadi 

perenungan ilmuwan: “Bagaimana jika aku salah?” 

https://translationsproject.org/


79 https://translationsproject.org/ 
 

  

“Bagaimana jika aku salah?” Itu tidak masuk dalam 

repertoar mereka. 

Hitchens: Boleh aku membantah hal itu? 

Dennett: Tentu. 
 
 
 
 

 

 

 
S E B U A H P E R B I N C A N G A N 

 

 

Hitchens: Seringnya, orang beragama tidak sulit 

dikalahkan tetapi sulit diyakinkan kala berargumen 

karena mereka justru mengatakan bahwa mereka 

senantiasa mengalami krisis iman. Malah itu ada 

doanya: “Tuhan, aku percaya. Tolonglah hamba-Mu 

yang tidak percaya ini.” Kata Graham Greene, 

menjadi Katolik itu bagus karena menantang 

ketidakpercayaannya.1 Banyak orang hidup dengan 

cara yang ambivalen. 

Dennett: Ya. 

Dawkins: Betul. 

Hitchens: Kesan yang kutangkap, mayoritas orang 

yang kukenal, yang menyebut diri mereka orang 

beriman, selalu melakukan itu. Aku takkan sampai 

menyebutnya skizofrenia; itu memang kasar namanya. 

Tapi mereka agaknya sadar bahwa perkataan mereka 

tidak masuk akal. Mereka tidak menunjukkan sikap 

itu saat berobat ke dokter, atau melakukan 

perjalanan, dan lain sebagainya. Tapi, dalam arti 

tertentu, mereka tidak bisa lepas darinya. Tapi 

mereka cukup menghormati ide keraguan. Malah, 

mereka mencoba menghayatinya bila bisa. 
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mendaraskan kredo dengan keyakinan yang tampak 

penuh, itu jadi semacam mantra yang memaksa 

mereka untuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Graham Greene (1904–91): novelis Inggris; masuk agama Katolik 
sebelum pernikahannya; kemudian mendeskripsikan dirinya sebagai 
seorang “ateis Katolik”. 
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mengatasi keraguan dengan mengatakan, “Ya, aku 

percaya, aku percaya, aku percaya!” Karena 

sebenarnya mereka tidak percaya. 

Dennett: Tentu. Dan— 

Hitchens: Dan tentu saja, seperti orang sekuler, 

mereka senang bahwa orang lain memercayainya. 

Mereka tidak ingin ada orang yang tidak 

mengafirmasi itu. 

Dawkins: Ya, ya. 

Harris: Ada juga jurus pembantu yang aneh: diawali 

dengan premis bahwa keyakinan tanpa bukti itu 

luhur. Inilah doktrin iman. Inilah parabel Tomas 

yang Ragu-ragu. Diawali dengan itu, lalu ditambahi 

anggapan, yang telah dilontarkan ke arahku di 

berbagai debat, bahwa karena orang bisa percaya 

tanpa bukti, itu saja sudah menjadi semacam bukti 

yang subtil. Francis Collins, yang kau sebut tadi, 

membahas hal ini dalam bukunya.1 Fakta bahwa kita 

memiliki intuisi tentang Tuhan merupakan sejenis 

bukti yang subtil. Dan fenomena ini menjadi 

semacam pemantik: begitu kau mengatakan bahwa 

boleh bermula tanpa bukti, fakta bahwa kau bisa 

melangkah lebih lanjut adalah sejenis bukti yang 

subtil, lalu menuntut bukti lebih adalah cemarnya 

akal, atau godaan, yang harus ditangkal, maka 

hasilnya adalah semacam mesin gerak abadi 

penipuan diri, begitu hal ini dipantik dan menyala. 

 
1 Francis Collins, The Language of God (New York: Free Press, 2006). 
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Hitchens: Tapi mereka suka anggapan bahwa itu 

tidak dapat didemonstrasikan, karena kalau begitu 

tidak ada yang perlu diimani. Jika semua orang telah 

menyaksikan Kebangkitan Yesus dan kita semua 

tahu kita telah diselamatkan olehnya, ya, kita akan 

hidup dalam suatu sistem kepercayaan yang tidak 

dapat diubah, dan hal itu perlu dikontrol. Kita yang 

tidak memercayainya senang bahwa itu tidak benar, 

karena kita merasa akan buruk sekali jadinya. Mereka 

yang memercayainya tidak ingin ada bukti mutlak 

sehingga hilang semua keraguan, karena kalau 

begitu, tidak ada pergumulan dengan suara hati, 

tidak ada kekelaman jiwa. 

Harris: Ada satu ulasan tentang salah satu buku kita, 

aku lupa yang mana, yang persis menyampaikan 

pokok itu: betapa kasarnya harapan kaum ateis 

bahwa harus ada bukti total untuk ini semua. Pesona 

di dunia akan redup jika semua orang dipaksa 

percaya oleh terlalu banyak bukti. Eh, itu Francis 

Collins yang mengatakannya. 

Hitchens: Ada temanku – Kanonik Fenton dari 

Oxford1 – yang mengatakan bahwa jika Gereja 

mengesahkan Kain Kafan Turin, dia pribadi akan 

keluar dari barisan. [Tawa] Karena jika mereka 

melakukan hal seperti itu, dia tidak ingin menjadi 

bagian darinya. Aku tidak menyangka, saat aku 

memulai tur bukuku, aku akan seberuntung 

 
1 John Fenton (1921–2008): Pastor dan teolog Anglikan; Kanonik Gereja 
Kristus, Oxford, 1978–91. 
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itu; Jerry Falwell1 meninggal pada minggu pertama 

turku. Luar biasa. Dan aku tidak menyangka Bunda 

Teresa2 akan mengaku sebagai ateis. [Tawa] Tapi 

membaca surat-suratnya, yang kini ada padaku, 

ternyata cukup menarik. Dia menulis bahwa dia tak 

mampu memercayai semua ini. Dia memberi tahu 

semua penerima pengakuan dosanya, semua 

atasannya, bahwa dia tidak bisa mendengar suara 

roh, tidak bisa merasakan kehadiran roh, bahkan 

waktu Misa, bahkan dalam sakramen-sakramen. 

Sungguh pengakuan hebat. Mereka mengiriminya 

surat balasan, berkata, “Bagus, itu justru bagus, kau 

sedang menderita, itu menjadikanmu bagian dari 

Penyaliban, itu menjadikanmu bagian dari Golgota.” 

Argumen seperti itu tak bisa dibantah. Makin kau 

tidak percaya, makin nyata imanmu. 

Harris: Makin terbukti benarlah ia. 

Hitchens: Ya, dan perjuangannya, kekelaman jiwanya, 

itu sendiri adalah bukti. Jadi, kita hanya perlu 

menyadari bahwa agama sungguh memiliki logikanya 

sendiri. Kita tidak mungkin berargumen dengan 

mentalitas semacam ini. 

Dennett: Kita bisa melakukan persis yang kau 

lakukan sekarang. Yakni, kita bisa berkata, “Amati 

bunga rampai tipu daya yang telah berevolusi ini. 

Lihat bahwa semuanya logika melingkar, bertopang 

pada dirinya sendiri, dan bisa dipakai untuk 

1 Jerry Falwell (1933–2007): pendeta dan evangelis Southern 
Baptist AS; salah satu pendiri Moral Majority. 

2 Agnes Gonxha Bojaxhiu (1910–97), dikenal sebagai Bunda 
Teresa: biarawati dan misionaris Katolik; pendiri ordo 
“Misionaris Charitas” pada 1950. 
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menjustifikasi apa pun.” Kemudian, tak perlu 

berdebat, cukup tunjukkan bahwa ini bukan cara 

lurus untuk berpikir tentang apa pun. Karena kau 

bisa menggunakan muslihat yang persis sama untuk 

mempertahankan sesuatu yang jelas-jelas menipu. 

Dan sebenarnya, yang sangat menarik bagiku 

adalah banyak dari muslihat ini memiliki kembaran 

di tangan seorang tukang tipu, yang menggunakan 

bentuk nonargumen yang persis sama, sesat pikir 

yang persis sama, dan mereka, misalnya, menjadikan 

kepercayaan suatu keutamaan. Dan begitu kau mulai 

curiga sedikit pun terhadap si tukang tipu, dia 

berlagak tersinggung dan pura-pura sakit hati, dan 

mengingatkanmu betapa luhurnya kalau kau percaya 

saja. Itu semua trik lama, yang telah berkembang 

selama bertahun-tahun. 

Hitchens: Dan orang juga bisa menambahkan 

bumbu-bumbu palsu yang lain. Salah satu hal yang 

sepenuhnya membuktikan bahwa agama itu tipuan 

adalah kepercayaan pada mukjizat. Mereka-mereka 

itu juga yang akan berkata, “Einstein pun merasakan 

suatu kekuatan rohani di alam semesta,” padahal inti 

dari perkataannya adalah tidak ada mukjizat. Tidak 

ada perubahan dalam tataran alam, justru itulah 

keajaibannya. Mereka benar-benar sinis saat 

mengklaim Einstein. 

Harris: Dan orang beragama melontarkan kritik yang 

sama dengan yang kita lontarkan terhadap agama-

agama lain. Mereka menolak mukjizat semu dan 

klaim semu dan kepastia 
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agama lain. Mereka melihat modus penipuan dalam 

iman orang lain. Dan mereka mampu melihatnya 

dengan cukup mudah. Setiap orang Kristen tahu 

bahwa Al-Qur’an bukan firman sempurna pencipta 

alam semesta dan bahwa siapa pun yang berpikir 

demikian belum membacanya dengan cukup teliti. 

Dasar argumen kita sangat kuat ketika kita 

menunjukkan hal itu, dan menunjukkan juga bahwa 

apa pun yang orang-orang alami di gereja atau saat 

beribadah, seberapa pun positifnya, fakta bahwa 

semua orang Buddha dan Hindu dan Muslim dan 

Kristen mengalaminya membuktikan bahwa itu tidak 

mungkin merupakan persoalan keilahian Yesus atau 

kesucian unik Al-Qur’an. 

Dennett: Karena ada tujuh belas cara untuk 

mencapainya. 

Hitchens: Omong-omong, mengenai pokok kecil itu, 

dan kuharap ini bukan pengalihan, akan baik kalau 

kita mengingat bahwa ketika, seperti yang terjadi 

padaku tadi pagi di ABC News, kita ditanya, 

“Tidakkah agama melakukan hal baik di dunia, dan 

ada orang [beragama] yang baik?” – dan kita selalu 

memahami argumen itu, karena tidak ada alasan 

untuk tidak – kita balas, “Ya, aku memang 

mendengar kabar bahwa Hamas menyediakan 

pelayanan sosial di Gaza.” [Tawa] Dan aku bahkan 

pernah dengar bahwa kelompok Louis Farrakhan 

berhasil membuat pemuda kulit hitam yang 

dipenjara berhenti menggunakan narkoba.1 Aku 

tidak tahu apakah 
1 Louis Walcott, kemudian Farrakhan (lahir 1933): nasionalis kulit hitam 
AS dan pemimpin kelompok religius AS Nation of Islam/ 
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itu benar tapi aku siap menerima kemungkinannya. 

Hal itu tidak mengubah fakta bahwa yang pertama 

adalah organisasi teroris bersenjata dengan ideologi 

antisemitik fanatik dan yang kedua adalah aliran 

sesat yang rasis dan gila. Aku tahu pasti bahwa 

Scientology juga membantu orang-orang berhenti 

menggunakan narkoba. Tetapi terhadap orang-orang 

ini selalu kutekankan bahwa jika klaim yang satu 

kalian terima, klaim yang lain juga harus diterima. 

Kalau tidak, itu namanya tidak jujur. 

Harris: Atau kau bisa menciptakan suatu ideologi, yang, 

karena dikarang begitu saja saat itu, jelas-jelas tidak 

benar, dan akan cukup berguna jika disebarkan ke 

miliaran orang. 

Hitchens: Benar. 

Harris: Kita bisa mengatakan, “Ini agama baruku. 

Suruh anak-anakmu belajar ilmu pengetahuan dan 

matematika dan ilmu ekonomi dan semua ilmu yang 

ada di muka Bumi ini sebaik yang mereka bisa, dan 

jika mereka tidak tekun berusaha, di alam baka 

mereka akan disiksa oleh tujuh belas iblis.”  [Tawa] 

Ini akan sangat berguna, jauh lebih berguna daripada 

Islam. Namun, seberapa besar kemungkinan bahwa 

tujuh belas iblis itu ada? Nol. 

Dawkins: Dan licik juga namanya kalau cara berbicara 

kepada cendekiawan dan teolog terhormat 

dibedakan dari cara berbicara kepada jemaat dan, 

terutama, anak-anak. Kurasa kita semua pernah 

dituduh selalu mengincar sasaran empuk, 
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orang-orang semacam Jerry Falwell, dan 

mengabaikan profesor-profesor teologi yang 

cendekia. Aku tidak tahu bagaimana perasaan kalian 

tentang itu, tetapi satu hal yang kurasakan adalah 

para profesor teologi akan berkata A kepada 

sesamanya dan kepada orang intelektual pada 

umumnya, tetapi B kepada jemaat biasa. Mereka 

bicara soal mukjizat, mereka membahas— 

Dennett: Mana mungkin mereka berbicara kepada jemaat. 

Dawkins: Tapi uskup agung iya. 

Dennett: Ya, tapi ketika teolog cendekia mencoba 

berbicara dengan pengkhotbah, si pengkhotbah yang 

tidak mau terima. [Tertawa] 

Dawkins: Ya, tentu saja itu benar. 

Dennett: Kau harus sadar bahwa teologi cendekia itu 

seperti mengoleksi prangko. Sangat terspesialisasi, 

dan sedikit sekali orang yang melakukannya. 

Dawkins: Dan hampir tanpa pengaruh sama sekali. 

Dennett: Mereka mengurus urusan sendiri, 

menghebohkan detail-detail yang remeh, dan agama 

mereka sendiri hampir tidak memperhatikan 

perkataan mereka sama sekali. Sedikit di antaranya, 

tentu, merembes masuk. Tapi itu pun selalu 

ditambah-tambahi lagi untuk konsumsi umum, 

karena yang mereka katakan dalam tulisannya, 

setidaknya menurut pengalamanku, adalah hal yang 

membosankan, memusingkan, sangat subtil, dan 

tidak begitu relevan dengan kehidupan. 
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Hitchens: Oh, tunggu dulu! [Tawa] Aku harus memuji 

Profesor Alister McGrath1 di sini, yang ketika 

menyerang Richard berkata bahwa tidak benar, 

sebagaimana dikatakan dan dipercayai kebanyakan 

orang Kristen, bahwa Tertulianus berkata, “Credo 

quia absurdum” – “Aku percaya karena 

kekonyolannya.” Tidak, rupa-rupanya – dan sudah 

kucek sendiri, walau aku tidak tahu ini dari McGrath 

– maksud Tertulianus adalah kemustahilannyalah yang 

membuatnya dapat dipercayai.2 Kurasa itu nuansa 

yang lumayan baik. [Tawa] Dan sangat berguna 

untuk melatih pikiran mengenai ihwal-ihwal 

subtilnya. Dengan kata lain, kemungkinan bahwa 

sesuatu itu dikarang dapat diperkecil oleh sifatnya 

yang sukar dipercaya. Siapa yang mau mengarang 

sesuatu yang tidak dapat dipercayai? 

Menurutku, itu debat yang layak diadakan. Kepada 

orang-orang seperti ini, aku berkata: Kau 

mengirimkan surelmu, atau suratmu, ke alamat yang 

keliru. Semua orang berkata, “Jangan menilai agama 

dari orang-orang fundamentalisnya.” Baiklah. 

Tengok Gereja Inggris, yang dua pemimpin 

seniornya baru-baru ini berkata bahwa banjir di 

Yorkshire Utara  disebabkan oleh, antara lain, 

perilaku homoseksual – kiranya tidak di Yorkshire 

Utara.3 Tapi mungkin di London. [Tawa] 

 
1 Alister McGrath (lahir 1953): Pastor  dan teolog Irlandia Utara; 
Profesor Andreas Idreos Ilmu Pengetahuan dan Agama di Universitas 
Oxford. 

2 ‘Certum est, quia impossibile’: De Carne Christi, 5. 

3  Lihat 
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1556131/Floods-are- 

judgment-on-society-say-bishops.html; Pdt. Graham Dow (pensiun, l. 
1942), Uskup Carlisle 2000–9, dikutip mendukung sikap tersebut. 
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Dennett: Bidikan Tuhan agak meleset. [Tawa] 

Hitchens: Salah satunya, Uskup Liverpool,1 

tampaknya masuk daftar pendek kandidat Uskup 

Agung Canterbury berikutnya. Nah, ini luar biasa. 

Pernyataan fanatik ini keluar dari Gereja yang konon 

lembut dan reflektif dan bijaksana dan lumayan 

goyah posisinya. Aku tidak sabar mendengar isi 

teguran Alister McGrath kepada uskup-uskup ini. 

Apakah dia akan mengatakan, “Tak sadarkah kalian 

betapa kalian membuat diri kalian, dan Gereja kita, 

tampak goblok?” Apakah dia melakukannya? Jika 

dilakukan secara tertutup, aku tak terkesan. Dia 

harus mengatakannya di muka umum. Lalu mengapa 

mereka bilang aku [jangan] menilai Gereja dari 

pernyataan uskup-uskupnya? Menurutku boleh. 

Dawkins: Para teolog akademik, uskup, dan pastor 

akan menyerang kita karena memahami kitab suci – 

atau menuduh orang memahami kitab suci – secara 

harfiah: “Tentu saja Kitab Kejadian tidak untuk 

dipahami secara harfiah!” Namun mereka tetap 

berkhotbah tentang perbuatan Adam dan Hawa, 

seolah-olah Adam dan Hawa pernah ada – seolah-

olah mereka, entah bagaimana, punya izin untuk 

membicarakan hal yang mereka, dan semua orang 

dengan level pendidikan apa pun, tahu adalah fiksi. 

Namun, mereka berbicara kepada jemaat mereka, 

domba-domba mereka, tentang Adam dan Hawa 

seolah-olah mereka pernah ada, seolah-olah 

keduanya faktual. Dan sejumlah besar orang di 

jemaat-jemaat itu sungguh menganggap bahwa 

keduanya pernah ada. 
1 James Jones (lahir 1948): pastor Anglikan; Uskup Liverpool 1998– 
2013. 
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Dennett: Bisa kau bayangkan ada pengkhotbah yang 

mengatakan, saat topik seperti itu diangkat, “Berikut 

ini semacam fiksi teoretis. Tidak benar, tetapi 

metafora yang sangat baik”? Tidak. [Tertawa] 

Dawkins: Seolah, setelah telanjur, mereka menyiratkan 

bahwa orang mestinya sudah tahu tentang itu. 

Dennett: Ya, tetapi mereka tak pernah mau 
mengumumkannya. 

Harris: Satu hal lagi tentang itu adalah mereka tak 

pernah mengakui seperti apa akhirnya mereka 

berhenti memahaminya secara harfiah. Banyak orang 

mengecam kita karena keharfiahan kita – kita sama 

fundamentalisnya dengan orang fundamentalis – tapi 

orang-orang moderat ini tidak mengakui seperti apa 

mereka menjadi moderat. Moderasi itu terdiri atas 

apa? Terdiri atas keadaan hilangnya iman terhadap 

semua proposisi ini, atau separuhnya, karena 

hantaman ilmu pengetahuan dan politik sekuler. 

Dennett: Dan keharfiahan kasar para pengkritik. 

Harris: Agama telah kehilangan amanatnya atas seribu 

pertanyaan, dan orang-orang moderat berargumen 

bahwa ini dianggap kemenangan iman – bahwa iman 

bisa mencerahkan dirinya sendiri. Padahal iman itu 

dicerahkan dari luar; ia telah diusik oleh ilmu 

pengetahuan. 

Hitchens: Mengenai pokok itu, yang tadi juga ingin 

kuangkat, tentang apa yang disebut sebagai 

fundamentalisme kita sendiri, ada seorang pastor di 

Southwark, orang pertama yang kulihat 
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fundamentalisnya dengan orang-orang yang 

meledakkan London Underground. Kau ingat 

namanya? 

Dawkins: Aku tidak ingat. 

Hitchens: Dia ini pastor Anglikan yang sangat senior 

di Keuskupan Southwark.1 Aku tampil di BBC 

dengannya. Aku bertanya kepadanya, “Bagaimana 

bisa Anda menyebut jemaat Anda kawanan? 

Bukankah julukan itu membongkar semuanya 

tentang agama Anda? Bahwa Anda menganggap 

mereka domba?” Dia berkata, “Saya pernah menjadi 

pastor di Nugini, dan di sana tidak ada domba.” 

Tentu, ada banyak tempat di dunia yang tanpa 

domba – karena itu, mengajarkan Injil jadi cukup 

sulit. [Tawa] Dia berkata, “Kami mendapati bahwa 

hewan paling penting bagi orang lokal adalah, dan 

saya ingat betul uskup setempat bangkit bermohon 

kepada Yang Ilahi untuk ‘Lihatlah anak-anak babi-

Mu ini’.” [Tawa] Jemaat barunya. 

Tapi orang ini sengaja melakukan hal seperti itu. 

Itu sinis bukan main, terlalu cerdik menyesuaikan 

diri. Dan dia mengatakan kita yang meragukannya 

sama fundamentalisnya dengan orang yang 

meledakkan sesama warganya di London 

Underground. Ini tidak wajar. Oleh karena itu, aku 

tidak keberatan jika dituduh mengejek atau 

meremehkan orang seperti itu. Terus terang, tidak 

ada pilihan lain. Aku orangnya 

 
1 Colin Slee (1945–2010): pastor Anglikan; pastor senior Southwark 
sejak 1994;  pastor kepala dari tahun 2000 hingga wafatnya. 
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bisa guyon, dan sebagian guyonanku pedas. Aku 

takkan merepresinya demi sopan santun. 

Dennett: Menurutmu, boleh tidak kita membedakan 

antara yang profesional dan yang amatir? Aku juga 

gemas dengan para pejabat gereja – orang yang 

berprofesi di bidang agama. Bagiku sepertinya 

mereka cukup paham. Jemaatnya tidak paham, 

karena memang dijaga supaya tidak paham. Aku 

sangat cemas dengan masalah mengejek keyakinan 

kawanan, karena cara mereka berserah pada 

pemimpin mereka, mereka melimpahkan 

kewenangan kepada pemimpin mereka, dan 

menganggap pemimpin mereka akan bertindak 

dengan benar. Siapa yang patutnya berkata, “Akulah 

penanggungjawabnya”? Menurutku, para 

pengkhotbah, para pastor, para uskup. Dan 

merekalah yang harusnya kita hajar. 

Contoh, lihat saja masalah kreasionisme. Jika 

seseorang di gereja fundamentalis berpikir bahwa 

kreasionisme masuk akal karena pastornya berkata 

demikian, ya, aku bisa mafhum dan maklum. Kita 

semua menganggap benar perkataan dari orang yang 

kita hargai dan yang kita anggap berwibawa. Tidak 

semuanya kita periksa. Tapi dari mana si pastor 

mendapatkan gagasan ini? Dan aku tidak peduli dari 

mana dia mendapatkannya. Dia bertanggung jawab 

karena tugasnya adalah mengetahui apa yang dia 

bahas, lebih baik dari jemaatnya 
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Dawkins: Kita harus sedikit hati-hati agar tidak 

terkesan merendahkan saat mengatakan itu. Dalam 

arti tertentu, pendekatan itu mencerminkan sikap 

merendahkan si pengkhotbah itu sendiri. 

Hitchens: Ya. Karena aku menerima hal-hal yang kau 

dan Richard katakan tentang ilmu pengetahuan 

manusia dan alam – bukan karena aku tidak mau 

mengecek kebenarannya, tapi karena seringnya aku 

tak bisa – tapi aku tahu bahwa kalian-kalian inilah 

yang sudah memeriksa kebenarannya. Tapi kalau kau 

berkata, “Uskup berkata demikian maka aku 

percaya,” kau menipu diri sendiri, menurutku – dan 

orang berhak berkata demikian. Sama seperti kita 

berhak, saat berurusan dengan orang rasis, untuk 

berkata bahwa pandangannya menjijikkan. Dia 

mungkin tidak paham, tapi itu tidak akan 

menyelamatkannya dari celaanku. Dan sudah 

seharusnya begitu. Dan justru, menurutku akan 

meremehkan jika kita tidak menghadapi orang satu 

per satu atau dalam kelompok besar. Pendapat 

umum sering keliru. Pendapat massa hampir selalu 

keliru. Pendapat agama sudah pasti keliru. Kita tidak 

bisa menghindari ini— 

Sekarang aku ingin menyebut nama H. L. 

Mencken1, yang kini menjadi penulis Amerika yang 

sangat dan pantas termasyhur. Karyanya bukan 

seleraku – terlalu Nietzschean, dan persis seperti 

yang pernah dianggap sebagai arti “Darwinis sosial” 

pada tahap tertentu. Tapi kenapa dia meraih 

kehormatan luar biasa dari begitu banyak orang di 

negara ini pada 1920-an dan 30-an? Karena dia 

berkata bahwa 
1 Henry Louis Mencken (1880–1956): penulis AS dan sarjana bahasa 
Inggris Amerika. 
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orang yang percaya ajaran orang Metodis, dan ajaran 

William Jennings Bryan1, adalah orang bebal. 

Mereka bukan tertipu; dasarnya memang bebal. 

Mereka harus— 

Dennett: Salah sendiri karena memercayai ini. 

Hitchens: Ya, mereka menghina dan membodohi diri 

sendiri. Tidak ada basa-basi di situ, dan 

percampuran luar biasa antara kejenakaan dan bukti 

dan penalaran. Itu sungguh berhasil. Kemungkinan 

itu polemik antiagama yang paling berhasil di dunia 

modern – setidaknya pada abad ke-20. 

Harris: Kurasa kita baru menyinggung masalah yang 

perlu kita soroti: masalah otoritas. Karena orang 

beragama sering berargumen bahwa ilmu 

pengetahuan hanyalah sehimpunan janji yang belum 

terpenuhi dan kita semua mengandalkan otoritas: 

“Bagaimana kau tahu bahwa konstanta kosmologis 

adalah . . . ?” berapa pun itu. Jadi, bedakan antara 

jenis kepercayaan pada otoritas yang kita praktikkan 

tanpa rasa takut dalam ilmu pengetahuan, dan dalam 

rasionalitas pada umumnya, dan jenis kepercayaan 

kepada pengkhotbah atau teolog, yang kita kritik. 

Dawkins: Yang kita lakukan ketika kita, yang bukan 

fisikawan, percaya saja pada apa yang dikatakan para 

fisikawan, adalah bahwa ada sejumlah bukti yang 

menunjukkan bahwa para fisikawan telah 

 
1 William Jennings Bryan (1860–1925): politikus Demokrat dan orator 
AS; aktivis antievolusi yang mewakili World Christian Fundamentals 
Association di persidangan Scopes pada 1925 
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menyelidiki persoalan itu – bahwa mereka telah 

melakukan eksperimen, bahwa makalah mereka 

telah ditelaah sejawat, bahwa mereka telah saling 

mengkritik, bahwa mereka telah dikritik secara masif 

oleh sejawatnya di seminar dan di kuliah. 

Dennett: Dan ingat juga struktur yang ada; bukan 

cuma telaah sejawat saja. Tapi penting diingat bahwa 

[ilmu pengetahuan itu] kompetitif. Misalnya, ketika 

teorema terakhir Fermat dibuktikan oleh— 

Dawkins: Andrew Wiles. 

Dennett:—Andrew Wiles, alasan kita-kita yang 

berkata, “Lupakan, mustahil aku bisa memahami 

buktinya,” alasan kita yakin bahwa itu sungguh 

merupakan bukti adalah— 

Harris: Tak seorang pun ingin dia yang menjadi 
pemenangnya. [Tawa] 

Dennett: —setiap matematikawan lain yang kompeten 

di dunia ini sangat termotivasi untuk mengkaji bukti 

itu. 

Dawkins: Untuk menemukannya. 

Dennett: Dan percayalah, jika mereka dengan berat 

hati mengakui bahwa itu adalah bukti, maka itu 

adalah bukti. Dan agama tidak seperti itu – sama 

sekali! 

Hitchens: Tak satu orang beragama pun yang pernah 

mampu mengatakan hal yang Einstein katakan – 

bahwa jika dia benar, fenomena berikut akan terjadi 

di lepas pesisir barat Afrika  
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pada saat gerhana matahari. Dan fenomena itu 

terjadi, dengan variasi yang tipis sekali. Belum 

pernah ada nubuat yang dibuktikan kebenarannya 

seperti itu. Atau orang yang rela mempertaruhkan 

reputasinya dan, malah, hidupnya pada tantangan 

seperti itu. 

Dawkins: Aku pernah ditanyai di pertemuan umum, 

“Tidakkah kemisteriusan teori kuantum sama 

dengan kemisteriusan Trinitas atau 

transsubstansiasi?” Dan jawabannya, tentu saja, [itu] 

dapat dijawab, dengan dua kutipan dari Richard 

Feynman. Satu, Richard Feynman berkata, “Jika kau 

menganggap dirimu sudah mengerti teori kuantum, 

kau belum mengerti teori kuantum.” Dia mengakui 

bahwa teori kuantum sangat misterius. Hal lain 

adalah prediksi-prediksi dalam teori kuantum 

terverifikasi secara eksperimental dengan tingkat 

ketepatan yang setara dengan memprediksi lebar 

Amerika Utara dengan akurasi yang selisihnya cuma 

setipis lebar sehelai rambut manusia. Jadi, teori 

kuantum itu didukung secara masif oleh prediksi-

prediksi yang tepat, meskipun kita tidak mengerti 

misteri interpretasi Copenhagen, apa pun itu. 

Sementara itu, misteri Trinitas tidak mencoba 

membuat prediksi apa pun, apalagi yang tepat. 

Hitchens: Memang bukan misteri juga. 

Dennett: Aku tak suka dengan penggunaan istilah 

“misteri” di sini. Kurasa, sudah ada banyak 

pembangkitan kesadaran dalam filsafat mengenai 

istilah ini, dan ada kelompok yang disebut penganut 

misterianisme baru. Orang-orang ini menyukai 
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istilah “misteri”. Noam Chomsky1 dikutip berkata 

bahwa ada dua jenis pertanyaan – masalah dan 

misteri. Masalah dapat dipecahkan, misteri tidak.2  

Pertama-tama, aku tidak setuju. Tapi aku setuju 

dengan pembedaannya, dan mengatakan bahwa tak 

ada misteri dalam ilmu pengetahuan. Ada masalah; 

ada masalah yang mendalam. Ada hal-hal yang tidak 

kita ketahui; ada hal-hal yang takkan pernah kita 

ketahui. Tapi semua itu bukan tidak terpahami 

secara sistematis bagi manusia. Glorifikasi anggapan 

bahwa hal-hal ini tidak terpahami secara sistematis, 

kurasa, tak punya tempat dalam ilmu pengetahuan. 

Hitchens: Itu mengapa kita harus dengan senang hati 

memulihkan istilah-istilah tradisional dalam wacana 

kita, seperti “obskurantisme” dan “obfuskasi”, 

karena sebenarnya itulah dia. Dan menunjukkan 

bahwa hal-hal ini bisa membuat orang cerdas 

berperilaku bodoh. John Cornwell,3 yang baru 

menulis serangan lagi terhadap dirimu, Richard, dan 

merupakan teman lamaku, orang yang sangat brilian, 

menulis salah satu kajian terbaik yang pernah 

diterbitkan tentang Gereja Katolik dan fasisme. 

Dalam ulasannya tentangmu, dia berkata bahwa 

Profesor Dawkins seharusnya cukup melihat rak-rak 

yang penuh dengan buku tentang 

 

1 Noam Chomsky (lahir 1928): linguis dan sarjana multidisipliner AS; 
sangat berpengaruh dalam kajian pikiran dan bahasa. 

2 Steven Pinker, How the Mind Works (New York: W. W. Norton, 

1997), hal. ix. 

3 John Cornwell (lahir 1940): akademikus dan penulis Inggris; karya-karyanya termasuk 

Hitler’s Pope (1999), karya kritis tentang Paus Pius XII.  
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Trinitas, perpustakaan yang penuh dengan usaha 

memecahkan masalah ini, sebelum meyakini 

pernyataannya. Tetapi tidak satu pun dari buku-buku 

di perpustakaan religius itu berhasil 

memecahkannya. Intinya, masalah itu tetap tak 

terpecahkan, dan digunakan untuk membuat orang 

tetap merasa bingung dan minder. 

Dawkins: Aku ingin kembali ke persoalan misteri 

dalam fisika. Karena bukankah, dengan otak kita 

yang telah berevolusi – karena kita berevolusi di 

medan yang kusebut Dunia Tengah, yang tak 

membuat kita harus berurusan dengan yang sangat 

kecil atau yang secara kosmologis sangat besar – 

mungkin kita takkan pernah secara naluriah 

merasakan peristiwa-peristiwa dalam mekanika 

kuantum? Tapi kita masih bisa menguji prediksi-

prediksinya. Kita masih bisa mengerjakan 

matematikanya dan fisikanya untuk menguji 

prediksi-prediksi tersebut – karena siapa pun bisa 

membaca pergerakan jarum pada instrumen 

percobaannya. 

Dennett: Betul. Menurutku, yang bisa kita lihat adalah 

bahwa yang telah dibangun oleh para ilmuwan, 

selama berabad-abad, adalah serangkaian alat – alat 

pikiran, alat berpikir, alat matematis dan seterusnya 

– yang memungkinkan kita, dalam batas tertentu, 

untuk mengatasi keterbatasan otak kita yang telah 

berevolusi. Otak Zaman Batu kita, istilahnya. Dan 

cara mengatasi keterbatasan itu tak selalu bersifat 

langsung. Terkadang ada yang harus direlakan. Ya, 

kita memang takkan pernah mampu, seperti yang 

kau katakan, berpikir tentang hal ini secara naluriah. 
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Tapi kita bisa tahu bahwa sekalipun kita tidak bisa 

berpikir tentangnya secara naluriah, ada proses padat 

karya yang bisa kita gunakan untuk mencetak 

kemajuan. Dan memang kita perlu mengandalkan 

otoritas tertentu 
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untuk menjalankan proses itu, tetapi kita tetap bisa 

mengujinya. Dan proses itu bisa membawa kita dari 

A ke B, sama seperti, jika kita lumpuh, ada alat 

buatan yang bisa membawa kita dari A ke B. Tidak 

berarti kita bisa berjalan dari A ke B, tapi kita bisa 

sampai dari A ke B. 

Dawkins: Benar. Dan fisikawan yang blak-blakan akan 

berkata, “Peduli amat dengan naluri? Lihat saja 

matematikanya.” 

Dennett: Ya, ya, kau benar. Mereka merasa nyaman 

hidup dengan alat-alat bantu itu. 

Harris: Contoh sempurna tentang itu adalah dimensi 

di atas tiga, karena kita tidak bisa membayangkan 

dimensi keempat atau kelima. Tapi sangat mudah 

untuk merepresentasikannya secara matematis. 

Dennett: Dan sekarang kita mengajarkan mahasiswa 

S1 cara memanipulasi ruang yang berdimensi n, dan 

membayangkan vektor dalam ruang berdimensi n. 

Dan mereka menjadi terbiasa dengan fakta bahwa 

ruang itu tidak begitu dapat dibayangkan. Caranya, 

bayangkan tiga garis lalu lambaikan tangan sedikit 

dan bilang, “Sama saja.” Tetapi naluri dicek dengan 

mengerjakan matematikanya, dan itu berhasil. 

Dawkins: Misalkan kau seorang psikolog yang sedang 

meneliti kepribadian, dan kau berkata ada lima belas 

dimensi kepribadian, dan kau bisa 

membayangkannya sebagai lima belas dimensi dalam 

ruang. Dan siapa pun bisa melihat bahwa kita bisa 

membayangkan diri berjalan di sepanjang salah satu 

dari yang mana pun dari 
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dimensi-dimensi itu relatif dengan yang lain, 

sehingga kita tidak perlu membayangkan ruang yang 

berdimensi lima belas. 

Dennett: Benar, dan tuntutan itu direlakan. Lalu kita 

sadar, “Aku bisa hidup tanpa itu. Memang enak 

seandainya bisa dilakukan, tapi, ya, bakteri juga tak 

bisa kulihat dengan mata telanjang. Aku bisa hidup 

tanpa itu.” 

Hitchens: Kemarin aku ditantang di radio oleh 

seseorang yang mengatakan bahwa aku percaya 

atom tanpa bukti, karena aku belum pernah 

melihatnya. Memang betul, tapi setidaknya aku tidak 

seperti George Galloway bilang kepadaku bahwa dia 

belum pernah melihat minyak bumi satu gentong 

pun . . .1 [Tawa] Kita lihat bahwa orang, di titik ini, 

sudah tak tahu mau bilang apa lagi. Maksudku, 

mereka sudah kehabisan pilihan lain saat 

mengatakan— 

Aku tidak ingin menyederhanakan, tetapi ini 

membuat argumennya sedikit lebih simpel: kita 

bersedia mengatakan bahwa ada banyak hal yang kita 

tidak ketahui. Tetapi yang Haldane2 katakan, kalau 

tidak salah, adalah bahwa alam semesta tidak hanya 

lebih aneh daripada yang kita kira, ia lebih aneh 

daripada yang bisa kita kira. Kita tahu akan ada 

penemuan-penemuan besar yang baru. Kita tahu kita 

akan menyaksikan hal-hal besar yang baru. Tapi kita 

tahu 
1 Pada Mei 2005, aktivis antiperang dan anggota parlemen Inggris, 
George Galloway (yang kemudian berdebat dengan Christopher 
Hitchens pada September tentang Perang Irak) dituduh mengambil 
untung dari Program Minyak untuk Makanan di Irak, yang dia sangkal 
dalam kesaksiannya di hadapan komite Senat AS, dengan berkata: “Saya 
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bukan, dan belum pernah menjadi, pialang minyak – dan tidak ada yang 
pernah melakukan hal itu atas nama saya. Saya belum pernah melihat, 
memiliki, membeli, atau menjual minyak bumi satu gentong pun . . .’ 

2 John Burdon Sanderson (J. B. S.) Haldane (1892–1964): ilmuwan dan 
statistikawan Inggris, kemudian India. 
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ada banyak sekali ketidakpastian. Itulah 

perbedaannya. Orang beriman harus mengatakan, 

tidak hanya bahwa Tuhan ada – pernyataan deis 

bahwa alam semesta boleh jadi diciptakan dan 

dikendalikan oleh sosok ilahi, yang tidak bisa 

buktikan salah – tetapi bahwa mereka mengetahui isi 

pikiran sosok ilahi tersebut. 

Harris: Betul. 

Hitchens: Dan dapat menafsirkannya. Mereka cukup 

akrab dengannya. Mereka sesekali menerima wahyu 

darinya. Mereka menerima arahan darinya. Nah, 

argumen yang layak, akal yang layak, harus diawali 

dengan mengecualikan orang yang mengklaim 

bahwa mereka tahu lebih banyak dari yang mungkin 

mereka tahu. Kita mulai dengan, “Awalannya saja 

sudah keliru. Boleh kita lanjut?” Jadi, teisme kalah di 

ronde pertama. Tersepak dari lapangan. Terlempar 

dari panggung. 

Harris: Ada catatan yang ingin kutambahkan ke 

omongan Dan tadi. Sekalipun misteri menjadi pil 

pahit yang akhirnya harus kita telan, dan secara 

kognitif kita tak mampu menguak kebenarannya, 

tidak berarti ada ruang bagi teisme. 

Dennett: Tentu saja tidak, karena kebenaran tersebut 

sama tertutupnya bagi mereka dengan— 
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Harris: Betul. Namun, mereka mengklaim 

kesempurnaan wahyu. 

Hitchens: Di samping itu, mereka tidak boleh 

dibiarkan lupa dengan perkataan mereka dahulu saat 

masih cukup kuat untuk 
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bertindak sesukanya. Yakni, “Ini sungguh benar 

dalam setiap detailnya, dan jika kau tidak 

memercayainya—” 

Harris: Kami akan membunuhmu. [Tertawa] 

Hitchens: Kami akan membunuhmu, dan mungkin 

butuh waktu untuk membunuhmu, tapi kami pasti 

akan melakukannya. Kekuasaan yang mereka miliki 

sekarang mustahil ada tanpa kekuasaan yang mereka 

miliki dahulu. 

Dennett: Dan sebenarnya, yang baru kau katakan, 

Christopher, menurutku membuat banyak orang 

religius cukup takut dan cemas. Karena mereka 

belum benar-benar menyadari bahwa langkah 

mereka ini kelewatan. Bukan begitu cara mainnya; 

itu dilarang. Dan mereka selama ini diajarkan bahwa 

itu boleh dilakukan – bahwa itu cara sah untuk 

berdiskusi. Dan tiba-tiba kita bilang, “Maaf, bukan 

begitu cara mainnya. Langkah itu malah justru 

membuatmu didiskualifikasi dari permainan ini.” 

Harris: Langkah yang membuatmu justru tidak 

dihormati. 

Hitchens: Tolong uraikan maksudmu. Langkah yang 

bagaimana yang kau maksud? 

Dennett: Misalnya, kartu iman. Mereka berkata, 
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“Begini, aku ini Kristen, dan kami orang Kristen 

harus percaya hal ini, titik.” Pada titik itu – dan 

menurutku ini cara yang sopan untuk 

mengatakannya – kita berkata, “Baiklah, kalau 

begitu, silakan mengundurkan diri 
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dari diskusi ini, karena Anda telah menyatakan diri 

tidak kompeten untuk lanjut dengan pikiran 

terbuka.” 

Hitchens: Baik, memang aku berharap itulah 
maksudmu tadi. 

Dennett: Kalau kau tak bisa membela pandanganmu, 

maaf, kau tidak boleh mengemukakannya. Kami 

takkan membiarkanmu memainkan kartu iman. Jika 

kau ingin membela isi Kitab Sucimu dalam bahasa 

yang kami bisa pahami, silakan. Tapi jangan bilang 

'karena tertulis dalam Kitab Suci'. Dan kalau kau 

bilang begitu, jelas-jelas, pertama, itu arogan. Itu 

gertakan, dan kami tidak akan menerimanya. 

Harris: Dan itu langkah yang tidak mau mereka terima, 

ketika dilakukan atas nama agama lain. 

Dennett: Betul. 

Hitchens: Kalau begitu, aku mau bertanya kepada 

kalian – kalian bertiga, yang lebih bijaksana dariku 

dalam hal ini. Apa pendapat kita tentang buku 

Victor Stenger yang mengatakan bahwa sekarang 

kita bisa membuktikan ketiadaan Tuhan secara 

ilmiah?1 Kalian punya pandangan tentang ini? 

Dennett: Tuhan yang mana? Aku belum membaca 
bukunya. 

1 Victor Stenger (1935–2014): fisikawan partikel, filsuf, dan penulis ilmu 
pengetahuan populer AS. Karya-karyanya meliputi God: The Failed 
Hypothesis. How Science Shows that God Does Not Exist (New York: 
Prometheus, 2007). Dalam buku tersebut, dia dapat dianggap berkata 
bahwa eksistensi Tuhan sudah dibuktikan salah. 
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ataupun yang mengawasi, dan tentu yang campur 

tangan – menurutku itu sudah mencakup semuanya. 

Aku selalu berpandangan bahwa, karena kita harus 

hidup dengan ketidakpastian, hanya mereka yang 

sudah tahu pastilah [yang harus] keluar dari ruangan 

supaya diskusinya menjadi dewasa. Sepertinya Victor 

Stenger beranggapan bahwa kini kita sudah sampai 

di tahap untuk bisa berkata dengan cukup percaya 

diri bahwa ketiadaan Tuhan sudah dibuktikan. Atau 

bahwa keberadaan Tuhan tidak dapat dibenarkan. 

Kukira itu proposisi yang menarik. Karena bagiku 

sangat penting bahwa pendapat-pendapat kita 

sebangun dengan ketidakpastian. 

Harris: Menurutku, mata rantai terlemahnya adalah 

klaim mendasar tentang kitab-kitab suci – anggapan 

bahwa kita tahu Alkitab adalah firman sempurna 

dari tuhan yang mahatahu. Klaim itu istimewa 

lemahnya. Dan justru itulah standar emas 

epistemologis mereka. Semua bertumpu di atasnya. 

Jika Alkitab bukan buku ajaib, agama Kristen 

menguap. Jika Al-Qur’an bukan buku ajaib, agama 

Islam menguap. Dan ketika kita lihat kitab-kitab itu 

dan bertanya, “Adakah sekelumit bukti bahwa ini 

produk kemahatahuan? Adakah satu kalimat pun di 

sini yang tidak mungkin berasal dari orang yang 

baginya gerobak merupakan teknologi terkini?”, kita 

pasti menjawab tidak. Jika Alkitab mengandung 

penjelasan tentang DNA dan listrik dan hal-hal lain 

yang akan menakjubkan kita, baik, kita akan 

tercengang, dan harus membicarakan sumber 

pengetahuan ini. 
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Hitchens: Dinesh D’Souza1 – omong-omong, salah 

satu lawan kita yang cukup terpelajar dan terdidik; 

dalam waktu dekat aku akan berdebat dengannya – 

membuat pernyataan ini dalam buku barunya:2 Dia 

berkata bahwa dalam kitab Kejadian, yang biasa 

diejek orang, tertulis “Jadilah terang,” lalu hanya 

beberapa ayat kemudian ada matahari dan bulan dan 

bintang-bintang. Bagaimana bisa? Ya, sebenarnya, 

menurut teori ledakan besar, itu benar. 

Dawkins: Ya, tetapi itu tidak mengesankan. 

Hitchens: Ledakan mendahului galaksi-galaksi, 

percayalah. [Tawa] 

Harris: Aku mencoba mendemonstrasikan cara 

berpikir ini dalam sebuah catatan akhir yang sangat 

panjang dalam The End of Faith yang menunjukkan 

bahwa dengan kacamata iman, kita bisa menemukan 

ramalan ajaib dalam teks mana pun. Aku berjalan ke 

bagian buku masakan di toko buku, membuka 

sebuah buku masakan secara acak, melihat resep 

untuk, kalau tidak salah ingat, udang masak wajan 

dengan acar ogo atau semacamnya, lalu membuat 

tafsir mistis atas resepnya. Siapa pun bisa melakukan 

hal ini. Kita bisa bermain utak-atik-gatuk dengan 

teks gila mana pun dan menemukan kebijaksanaan 

di dalamnya. 

 

1 Dinesh D’Souza (lahir 1961): komentator politik, penulis, dan 
pembuat film India AS; presiden The King’s College, sebuah sekolah 
Kristen di New York, 2010–12. 

2 Dinesh D’Souza, What’s So Great About Christianity (Washington 
DC: Regnery, 2007). 
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Hitchens: Michael Shermer1 melakukan itu dengan 

Kode Alkitab, pesan-pesan tersembunyi dalam 

Alkitab. Sangat, sangat bagus. Kau dapat 

menggunakannya untuk menulis kepala berita dari 

masa lalu, kapan pun, sesuka hati. 

Harris: Aku ada pertanyaan untuk kalian bertiga. 

Adakah argumen apa pun yang mendukung iman, 

tantangan apa pun terhadap ateisme kalian, yang 

membuat kalian terdiam sejenak? Yang membuat 

kalian terkesiap, dan merasa tak bisa langsung 

menjawab? 

Dennett: [Tertawa] Tak ada yang melintas di benakku. 

Dawkins: Menurutku yang terdekat adalah ide bahwa 

konstanta-konstanta fundamental alam semesta 

terlalu bagus untuk terjadi secara kebetulan. Dan 

bagiku hal itu memang tampak membutuhkan 

penjelasan jika benar. Victor Stenger tidak 

menganggapnya benar, tapi sebaliknya bagi banyak 

fisikawan. Tentu itu sama sekali tidak menunjukkan 

adanya kecerdasan kreatif, karena itu menyisakan 

masalah: menjelaskan dari mana asalnya kecerdasan 

itu. Dan suatu kecerdasan kreatif yang cukup kreatif 

dan cukup cerdas untuk menyetel konstanta-

konstanta alam semesta dengan halus untuk 

menghasilkan kita harus disetel dengan jauh lebih 

halus daripada— 

Hitchens: Buat apa menciptakan semua planet lain di 

tata surya kita dalam keadaan mati? [Tertawa] 
1 Michael Shermer (lahir 1954): penulis ilmu pengetahuan dan sejarawan 

ilmu pengetahuan AS; pendiri Skeptics Society. Untuk menonton 
“Michael Shermer decodes the Bible Code” (“Michael 
Shermer memrcahkan Kode Alkitab”), 23 Juli 2007, buka 
https://www.youtube.com/ watch?v=Lk3VgQgxiqE.  
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Dawkins: Tapi itu pertanyaan yang lain. 

Hitchens: Uskup Montefiore1 sangat pintar dalam hal 

ini – dia dulu temanku. Katanya kita harus takjub 

melihat kondisi-kondisi untuk kehidupan dan, 

ibaratnya, mata pisau yang menjadi tempatnya 

berpijak. Ya, kondisi planet kita memang ekstrem. 

Harris: Betul, dan sarat dengan parasit. 

Hitchens: Dan terlalu panas atau terlalu dingin, 

kiranya, dan itu baru satu tata surya, satu-satunya 

yang kita ketahui yang ada kehidupannya. Perancang 

macam apa itu? Dan tentu saja, kita tidak bisa keluar 

dari regresi tak berhingga. Tapi tidak, aku belum 

menemukan satu pun argumen yang semeyakinkan 

itu. Dan kukira memang takkan ada, karena, seperti 

kusadari saat aku berpikir-pikir suatu malam, mereka 

tidak pernah memunculkan pemikiran baru. Ya, buat 

apa? Argumen-argumen mereka saja sudah ada sejak 

bahela. Dan semua argumen itu dikembangkan saat 

manusia masih sangat minim pengetahuan tentang 

tatanan alam. 

Satu-satunya argumen yang bagiku cukup menarik 

– dan argumen ini mendukung iman maupun teisme 

– adalah yang mungkin bisa diistilahkan argumen 

tolak bala, ketika orang mengatakan, “Terpujilah 

Tuhan atas semua ini. Semua nikmatnya patut kita 

syukuri.” Itu memang bentuk kerendahan hati – 

yang berpegang pada takhayul, tapi. Makanya aku 

menyebutnya “tolak bala”. Tapi 

 
1 Hugh Montefiore (1920–2005): pastor Anglikan dan teolog Inggris; 
Uskup Kingston, 1970–8; Uskup Birmingham, 1978–1987. 
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itu menghindari keangkuhan. Karena itu pula, 

sifatnya jelas pra-monoteistis. Menurutku, agama 

memang, atau bisa, membantu orang menghindari 

keangkuhan, secara moral dan intelektual. 

Dawkins: Tapi itu bukan argumen yang menyokong 
kebenarannya. 

Hitchens: Bukan, bukan. Tidak ada, dan mustahil ada, 

argumen semacam itu. 

Harris: Mungkin aku harus memperluas pertanyaannya. 

Dennett: Jangan, jangan, tunggu sebentar. Aku bisa 

menyebut beberapa penemuan yang akan 

mengguncang imanku sehingga runtuh. 

Hitchens: Fosil kelinci di Prakambrium.1 

Dawkins: Bukan, bukan, bukan. 

Harris: Aku tidak mencari argumen bahwa keyakinan 

religius masuk akal, tetapi yang menunjukkan bahwa 

yang kita lakukan – mengkritik iman – adalah hal 

yang buruk. 

Dawkins: Oh, itu jauh lebih mudah. Orang bisa 

berargumen bahwa dunia akan menjadi tempat yang 

lebih baik jika semua orang percaya pada kepalsuan. 

Dennett: Oh, begitu. Ya. 

Harris: Adakah argumen semacam itu dalam konteks 

dalam karya kalian atau dalam dialog dengan para 

pengkritik kalian yang membuat kalian tercenung? 

 
1 Konon ini tanggapan J. B. S. Haldane ketika ditanyai apa yang bisa 
mengguncangkan keyakinannya pada evolusi. 
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Dennett: Oh, tentu. Oh, tentu. Bukan di buku 

Breaking the Spell, tetapi saat aku mengerjakan 

bukuku tentang kehendak bebas, Freedom Evolves, aku 

terus bertemu pengkritik yang pada dasarnya 

mengungkapkan sikap yang sangat dekat dengan 

pandangan religius – yakni, kehendak bebas adalah 

ide yang begitu penting sehingga, jika ini dibuang, 

orang akan kehilangan rasa tanggung jawabnya dan 

kekacauan akan meletus. Dan sebaiknya kau jangan 

menyelidikinya terlalu dekat. Alihkan pandanganmu; 

jangan menyelidiki masalah kehendak bebas dan 

determinisme terlalu dekat. Dan aku memikirkan itu 

secara eksplisit dalam kategori dampak lingkungan. 

Baik, bisakah kubayangkan bahwa rasa penasaranku 

yang tak terbendung ini dapat membuatku 

mengungkapkan sesuatu, benar ataupun salah, yang 

akan begitu dahsyat dampaknya pada dunia sehingga 

baiknya aku diam dan ganti topik? Menurutku itu 

pertanyaan bagus, yang sepatutnya kita ajukan – 

tentu saja! Aku mencurahkan banyak waktu berpikir 

keras tentang itu, dan aku tidak akan menerbitkan 

satu pun dari dua buku itu jika aku tidak sampai 

pada kesimpulan bahwa melanjutkan langkah, 

kiranya, tidak hanya aman secara lingkungan, tetapi 

juga wajib. Menurutku pertanyaan itu harus kuajukan. 

Sungguh. 

Dawkins: Sebelum menerbitkan sebuah buku, bukan 

sebelum memutuskan untuk dirimu sendiri, 

“Apakah menurutku ini benar atau tidak?” Jangan 

sampai kita seperti beberapa pengkritik tertentu yang 

gara-gara soal etiket publik, berkata, “Hal ini 
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sungguh meresahkan etiket publik, dia tidak 

mungkin benar.” 

Dennett: Oh, tentu. 
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Dawkins: Itu lain cerita— 

Dennett: Yang sama sekali lain. Tidak, tidak. 

Hitchens: Seperti menemukan bahwa kau berpikir 

kurva lonceng tentang kecerdasan kulit putih dan 

kulit hitam adalah interpretasi yang betul tentang IQ. 

Kau lantas bingung, “Sekarang aku harus gimana?” 

Untungnya, pertanyaan-pertanyaan ini tidak hadir 

dalam konteks seperti itu. 

Harris: Kuberi tahu pengalamanku membaca argumen 

yang membuatku tercenung. Kurasa di artikel opini 

di koran L.A. Times – kalau aku tak salah ingat. Tapi 

seseorang berargumen bahwa alasan para penduduk 

Muslim di AS tidak teradikalisasi seperti di Eropa 

Barat sebagian besar karena fakta bahwa kita begitu 

menghargai iman dalam wacana kita sehingga 

komunitas Muslim Amerika tidak menjadi sepicik 

dan semengeluh komunitas Muslim di Eropa Barat. 

Nah, aku tidak tahu benar tidaknya, tapi seandainya 

benar, itu bisa membuatku tercenung sejenak. 

Hitchens: Itu akan menarik. James Wolfensohn,1 dulu 

di Bank Dunia, baru-baru ini menjadi juru runding 

tentang Gaza, berkata bahwa dia sungguh yakin 

bahwa dia mampu memberi pengaruh positif pada 

Ikhwanul Muslim dan Hamas karena dia Yahudi 

Ortodoks. Kalau benar begitu, menurutku itu 

menjijikkan – dan tak sepatutnya dia memegang 

jabatan itu. Karena kita tahu pasti 
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1 James Wolfensohn (lahir 1933): pengacara, pengelola keuangan, dan 
ekonom Australia Amerika; presiden Grup Bank Dunia, 1995– 2005; 
utusan khusus PBB/Kuartet untuk pelepasan dari Gaza, 2005– 6. 
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satu hal mutlak tentang konflik itu, yakni bahwa 

agama-agama monoteis telah sangat memperburuk 

keadaan. Kalau itu cuma konflik nasional atau 

tentang wilayah, pasti sudah selesai sekarang. Tapi 

kepuasan dirinya saat mengatakan itu, sekalipun 

benar, akan membuatku melawannya lebih keras 

lagi. 
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BAGIAN II 
 
 
 
 
 
 

Harris: Dua masalah bertemu di sini. Yang pertama 

adalah pertanyaan, “Apa yang kita ingin capai?” Apa 

yang kita kira sewajarnya bisa kita capai? Kemudian 

ada keyakinan yang, sayangnya, beredar bahkan di 

kalangan yang sudut pandangnya sama dengan kita, 

bahwa kepercayaan seseorang tidak dapat diubah 

dengan berargumen. 

Jadi apakah ini ikhtiar yang sepenuhnya tidak 

berguna? Atau bisakah kita memenangkan perang 

gagasan dengan orang? Kalau dilihat dari isi kotak 

masuk surelku, bisa. Aku sering sekali menerima 

surel dari orang yang telah kehilangan iman mereka, 

kurang lebih karena diyakinkan lewat argumen. Dan 

pemicunya adalah salah satu buku kita, atau proses 

penalaran yang lain, atau ketidaksesuaian antara hal 

yang mereka ketahui sebagai kebenaran dan hal yang 

diajarkan agama mereka. Kurasa kita harus 

menyoroti fakta bahwa kontradiksi-kontradiksi 

internal pada iman seseorang 
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dapat ditunjukkan, atau kontradiksi antara iman 

mereka dan yang kita ketahui benar tentang alam 

semesta. Prosesnya bisa dalam hitungan menit atau 
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bulan atau tahun, tapi mereka harus menanggalkan 

takhayul mereka di hadapan hal yang kini mereka 

tahu adalah benar. 

Dawkins: Aku pernah berargumen dengan seorang 

biolog terhormat dan pengajar cemerlang tentang 

evolusi, tapi tetap percaya pada Tuhan. Kataku, 

“Kok bisa? Bagaimana ceritanya?” Balasnya, “Aku 

menerima semua argumen rasionalmu. Namun, ini 

iman.” Kemudian, dia mengucapkan kata-kata keras 

ini kepadaku: “Ada alasan ini disebut iman!” Dia 

mengatakannya dengan sangat tegas, hampir-hampir 

agresif: “Ada alasan ini disebut iman.” Dan baginya, 

itu jurus pemungkas. Kita tidak bisa membantahnya, 

karena itu iman. Dan dia mengatakannya dengan 

bangga dan menantang, bukan dengan penyesalan. 

Hitchens: Ya, itu sering sekali terjadi di Amerika 

Utara. Orang bilang kau harus membaca William 

James2 dan mampu menilai pengalaman subjektif 

orang lain, yang jelas-jelas mustahil dilakukan. “Jika 

itu nyata bagi mereka, kenapa kau tidak bisa 

menghargainya?” Ini sama sekali takkan diterima di 

bidang 

 
1 Kenneth R. Miller (lahir 1948), profesor biologi dan Profesor Royce 
untuk Keunggulan dalam Mengajar, Universitas Brown. 

2 William James (1842–1910): filsuf dan psikolog AS; penulis The 
Varieties of Religious Experience (New York: Longmans, Green & Co., 
1902). 
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perdebatan lain mana pun. Orang mendapat kesan 

bahwa diri merekalah yang dikritik. 

Aku berdebat dengan seorang Presbiterian yang 

sangat senior di Orange County. Aku menanyainya – 

karena kami sedang membahas literalisme Alkitab, 

yang tidak dia dukung – tapi aku bertanya, 

“Bagaimana dengan kuburan-kuburan yang terbuka 

pada waktu Penyaliban, menurut Matius? Semua 

orang keluar dari kuburannya di Yerusalem dan 

berjalan-jalan sambil menyapa teman lama di kota?” 

Maksud pertanyaanku, “Bukankah itu agak 

merendahkan nilai Kebangkitan Yesus itu sendiri?” 

Tapi dia salah menangkap maksudku: dia kira aku 

ingin tahu apa dia percaya bahwa itu betul terjadi. 

Dan dia berkata bahwa sebagai sejarawan, dan dia 

juga sejarawan, dia cenderung meragukannya, tetapi 

sebagai pendeta Presbiterian dia menganggapnya 

benar. Baiklah, kalau begitu. Karena untukku, sudah 

cukup bahwa aku membuatnya mengatakan itu. 

Kubilang, “Kalau begitu, habis perkara. Tak ada lagi 

yang ingin saya katakan kepada Anda sekarang. 

Anda telah mengatakan semua yang bisa saya 

katakan.” 

Harris: Ada satu lagi yang ingin kubahas. Ada 

fenomena orang seperti Francis Collins, atau ahli 

biologi itu yang baru kau sebut tadi – orang yang 

jelas memiliki fakta yang cukup, dan pendidikan 

ilmiah yang cukup, untuk tidak bersikap seperti itu 

tapi tetap bersikap seperti itu, atau mengklaim tidak 

bisa tidak bersikap seperti itu. 

Kurasa ada masalah budaya di sini. Hal ini menjadi 

jelas bagiku di salah satu ceramahku. Seorang 

profesor 
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fisika menghampiriku setelah ceramah selesai dan 

memberi tahuku bahwa dia membawa salah satu 

mahasiswa pascasarjananya, seorang Kristen taat, 

yang cukup terguncang karena ceramahku, dan yang 

kutangkap dari ceritanya adalah inilah pertama 

kalinya imannya pernah ditantang secara eksplisit. 

Jadi tampaknya benar kalau dibilang bahwa orang 

bisa menempuh pendidikan untuk menjadi seorang 

ilmuwan tanpa pernah imannya ditantang, karena 

melakukan itu adalah hal yang tabu. 

Dan sekarang ada insinyur-insinyur di dunia Islam 

yang bisa membuat bom nuklir dan yang masih 

menganggap masuk akal bahwa orang bisa masuk 

surga dan mendapat tujuh puluh dua perawan. Dan 

ada orang seperti Francis Collins yang berpikir 

bahwa pada hari Minggu dia bisa berlutut di rumput 

berembun dan mengikhlaskan dirinya kepada Yesus 

karena merasakan kehadirannya pada air terjun beku, 

dan pada hari Senin dia bisa menjadi genetikawan 

fisik. 

Hitchens: Menurut teman kita Pervez Hoodbhoy,1 

fisikawan besar dari Pakistan, ada orang yang 

berpikir jin, iblis, bisa dimanfaatkan kekuatannya 

untuk sebuah reaktor. 

Harris: Agak menggoda untuk mendanai proyek seperti itu. 

Dennett: Kurasa mengguncang iman seseorang 

mungkin lebih mudah daripada yang kita duga. 

Sudah lama ada moratorium terhadap hal ini. Kita 

hanyalah permulaan dari sebuah 

 
1 Pervez Hoodbhoy (lahir 1950): fisikawan nuklir Pakistan; penyokong 
kebebasan berbicara, pendidikan, dan sekularisme di Pakistan.  
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gelombang baru usaha-usaha eksplisit untuk 

mengguncang iman orang, dan hasilnya mulai 

kelihatan. Dan rintangannya, menurutku, bukan 

bahwa kita tidak punya fakta atau argumen. 

Rintangannya adalah alasan strategis untuk tidak 

menyatakannya, tidak mengaku, tidak mengaku 

kepada diri sendiri, tidak mengaku kepada publik 

karena keluargamu akan menganggapnya sebagai 

pengkhianatan. Orang malu mengakui bahwa dirinya 

tertipu selama ini. 

Menurutku, butuh keberanian hebat hanya untuk 

menyatakan bahwa kau telah menanggalkan itu 

semua. Dan jika kita bisa menemukan cara untuk 

menolong orang agar bisa menemukan keberanian 

itu dan menunjukkan beberapa contoh tentang 

orang yang telah melakukannya dan tetap baik-baik 

saja – mereka mungkin kehilangan kasih sayang 

orang tua atau semacamnya; mungkin membuat 

beberapa anggota keluarga sakit hati – tapi tetap, 

menurutku, menyemangati mereka adalah hal yang 

baik. Kita seharusnya tidak berasumsi bahwa kita 

tidak bisa melakukan ini. Menurutku kita bisa. 

Dawkins: Ya, dan mengusulkan bahwa kita tidak bisa 

hampir terasa seperti menggurui. Di lain pihak, kita 

semua tahu orang yang sepertinya berhasil duduk di 

dua kursi sehingga, seperti kata Sam, percaya satu 

hal pada hari Minggu dan satu hal yang begitu 

kontradiktif, atau tidak sesuai, di hari-hari lain. Dan 

kukira tidak ada yang salah secara neurologis dengan 

itu; tidak ada alasan mengapa orang tak bisa 

memiliki otak yang berfungsi dengan cara itu. 

Dennett: Tapi itu tidak stabil dalam arti tertentu. Dan 
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aku yakin kau benar bahwa orang melakukan ini, dan 

mereka sangat 
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pintar melakukannya. Dan mereka melakukannya 

dengan mengalihkan perhatian darinya. Awalnya 

memfokuskan perhatian— 

Dawkins: Tapi bagaimana bisa orang hidup dengan 

kontradiksi dalam—? 

Dennett: Dengan melupakan bahwa kita sedang 

melakukannya, dan dengan tidak memperhatikannya. 

Aku ingin sekali menciptakan slogan atau istilah 

yang gampang diingat dan akan muncul sendiri 

dalam pikiran mereka ketika mereka memergoki diri 

sedang melakukannya. Lalu mereka akan berpikir, 

“Oh, ini maksudnya pergeseran kosmik yang 

dibahas Dennett dan Dawkins dan Harris dan 

Hitchens. Benar juga! Dan mereka berpikir ini 

pamali.” Hanya untuk sedikit menyadarkan mereka 

betapa anehnya perbuatan mereka itu. 

Hitchens: Sayangnya, menurutku disonansi kognitif 

kemungkinan dibutuhkan untuk bertahan hidup 

sehari-hari. Semua orang melakukannya sedikit. 

Dennett: Maksudmu menoleransi disonansi kognitif? 

Hitchens: Tidak, mempraktikkannya. Misalnya 

seseorang yang menjadi anggota MoveOn.org.1 

Mereka menganggap pemerintah Amerika Serikat 

sebagai rezim brutal, militeristik, dan imperial, yang 

menginjak orang miskin dan menyerbu negara orang 
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lain. Tapi mereka membayar pajak, dan jarang sekali 

tidak melakukannya. Mereka menyekolahkan 

anaknya di sekolah [negeri]. Sama saja. Mereka 

 
1 Kelompok advokasi kebijakan publik progresif AS, didirikan pada 1998. 
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tidak selalu berperilaku seperti keyakinan mereka 

memang ada benarnya. Sebagian karena hal itu 

mustahil. Contohnya orang-orang pada 1950-an, 

para anggota John Birch Society, yang berpikir Presiden 

Eisenhower adalah komunis. Oke? Kau bangun 

pagi, percaya bahwa Gedung Putih dikelola oleh 

Kremlin. Tapi kemudian kau pergi pasar, dan 

mengerjakan urusan sehari-hari. 

Harris: Terlalu banyak komitmen. Ya. 

Dawkins: Itu semua tetap perlu dikerjakan. 

Hitchens: Tapi keyakinanmu sama sekali tidak boleh 

ditentang. Keyakinan itu amat sangat penting 

bagimu. Tapi tidak ada cara dalam kehidupanmu, 

kehidupanmu yang nyata, untuk membenarkan atau 

mempraktikkan opinimu itu. Dan aku yakin hal yang 

sama berlaku bagi orang yang berkata, “Tak 

sepatutnya aku lebih sayang pada anak yang satu 

daripada yang lain, atau orang tua yang satu daripada 

yang lain, tetapi begitulah adanya. Aku akan berpura-

pura tidak seperti itu saja.” Dan sebagainya. Senator 

Craig1 bilang bahwa dia bukan gay. Dalam hati dia 

merasa sangat yakin dia bukan gay, tapi dia tidak bisa 

hidup dengan mengatakan dia gay atau atau tidak. 

Jadi, ada yang ingin kutanyakan. Kita harus 

bertanya apa tujuan kita yang sesungguhnya. Apakah 

kita sebenarnya 

1 Larry Craig (lahir 1945): mantan senator Partai Republik AS dari Idaho 
(1991–2009). Ditangkap atas tuduhan “tindakan asusila” pada Juni 2007; 
kemudian mengaku bersalah atas tuduhan yang lebih ringan, “perbuatan 
mengganggu ketertiban umum”; menyatakan bahwa dia bukan, dan tidak 
pernah menjadi, gay.  
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ingin melihat dunia tanpa iman? Kukira aku harus 

mengatakan tidak. Aku tidak berharap, atau ingin, 

melihat itu. 

Harris: Apa maksudmu dengan iman? 

Hitchens: Tampak bagiku, iman, berapa kali pun ia 

ditumbangkan atau digantikan atau didiskreditkan, 

bereplikasi dengan luar biasa cepat, kurasa karena 

alasan Freudian – terutama karena rasa takut akan 

kepunahan atau ketiadaan. 

Harris: Maksudmu iman dalam paradigma supernatural? 

Hitchens: Ya. Yang tidak nyata. Kemudian hal lain 

adalah: apa aku ingin argumen ini berakhir, dengan 

semua orang mengaku, “Hitchens memenangkan 

pertandingan. Sekarang tak seorang pun di dunia 

percaya Tuhan”? 

Terlepas dari ketidakmampuanku membayangkan 

ini, [tawa] aku bahkan tidak sepenuhnya yakin bahwa 

itu yang kumau. Kurasa ini bisa dianggap sebagai 

landasan semua perdebatan tentang epistemologi, 

filsafat, biologi, dan seterusnya – bahwa harus ada 

argumen lain, penjelasan lain, untuk dilawan. 

Dawkins: Aku tidak menduga kau akan mengatakan 

itu. Aku tidak mengerti perkataanmu. Maksudku, 

aku tahu kau mengatakan bahwa itu tidak akan 

pernah berhasil, tapi aku tidak mengerti mengapa 

kau tidak akan menginginkannya. 
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Hitchens: Karena – menurutku, agak seperti argumen 

antara Huxley1 dan Wilberforce2 atau Darrow3 dan 

William Jennings Bryan – aku ingin perdebatannya 

terus berlanjut. 

Dawkins: Soalnya ini menarik. 

Hitchens: Aku ingin kubu kita makin tajam, dan kubu 

mereka makin terekspos. Tapi aku tidak bisa 

membayangkan [hal itu terjadi] dengan bertepuk 

sebelah tangan. 

Harris: Kau tak ingin itu terus berlangsung dengan 
para jihadis? 

Hitchens: Tidak, tapi aku tak ada beda pendapat 

dengan para jihadis. 

Harris: Ada, terkait legitimasi proyek mereka. 

Hitchens: Tidak juga. Tak ada guna berargumen 

dengan itu. Maksudku, di situ persoalannya 

sederhana: Aku ingin agar mereka hancur hingga ke 

akar-akarnya. Itu tanggapan primitif murni dalam 

diriku – mengenali kebutuhan untuk 

menghancurkan musuh untuk menjamin ketahanan 

hidupku. Aku sama sekali tidak 

 

1 Thomas Henry Huxley (1825–95): ahli biologi dan pendukung kuat 
evolusi Darwinian Inggris, masyhur dalam debat pada 1860 mengenai 
tema itu yang diadakan oleh British Association di Oxford, ketika dia 
melawan Samuel Wilberforce. 

2 Samuel Wilberforce (1805–73): pastor Anglikan; Uskup Oxford sejak 
1845; ikut serta dalam debat 1860 tentang evolusi, melawan pernyataan 
Darwin bahwa manusia dan kera memiliki leluhur bersama. 

3 Clarence Darrow (1857–1938): Pengacara AS; membela guru John 
Scopes di “pengadilan Scopes” pada 1925, melawan Bryan. 
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tertarik dengan isi pikiran mereka. Kita belum 

sampai di pertanyaanmu tentang Islam, tetapi aku 

sama sekali tidak tertarik dengan isi pikiran para 

jihadis. Aku hanya ingin mengasah metode-metode 

untuk menghancurkan mereka. Sebuah tugas yang, 

omong-omong, meraih sangat sedikit dukungan 

sekuler. 

Harris: Ya, itu perlu dicatat. 

Hitchens: Kebanyakan ateis tidak menginginkan 

perjuangan ini. Perjuangan yang paling penting 

adalah yang justru mereka abaikan. Mereka lebih 

senang mengejek Billy Graham.1 Karena di situ, 

mereka tahu bahwa tidak ada bahayanya. 

Dennett: Menurutku karena ide membasmi orang itu 

mengerikan, dan kita juga berpikir bahwa selain itu, 

hal itu akan— 

Hitchens: Tidak, yang kubilang tadi 'hancur hingga 
ke akar-akarnya'. 

Dennett: Baik. 

Hitchens: Kehancuran total pasukan-pasukan jihadis. 

Pembasmian, menurutku, lebih berlaku untuk 
sebuah spesies. 

Dawkins: Tapi, Christopher, kembali ke poinmu: 

terdengar seperti kau suka perdebatan. Kau suka – 

mungkin unsur dramatiknya – debat intelektual, 

yang bisa jadi menghilang. 

 
 

1 Billy Graham (1918–2018): Pendeta dan evangelis Southern Baptist AS, 
terkenal karena acara khotbahnya yang sangat besar, baik di dalam 
maupun di luar ruangan. 
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Hitchens: Aku lebih memilih istilah “dialektika”, 

Richard. Dengan kata lain, kita belajar dari berdebat 

dengan orang lain. Dan menurutku kita semua yang 

duduk di sini kemungkinan pernah meningkatkan 

atau memperbaiki kapasitas kita sendiri sebagai 

penalar dalam konteks ini. 

Dawkins: Tapi ada banyak hal lain yang bisa kita nalar. 

Setelah memenangkan perang melawan agama, kita 

bisa kembali ke ilmu pengetahuan atau apa pun 

praktik kita, dan kita bisa berargumen dan menalar 

tentang itu. Ada banyak argumen, yang merupakan 

argumen yang layak, untuk diadakan. 

Hitchens: Akan selalu ada orang yang menjelaskan 

kehadiran mereka di sini dengan merujuk hukum-

hukum biologi, dan ada orang lain yang menjelaskan 

kehadiran mereka di sini dengan merujuk suatu 

rencana ilahi yang menyediakan peran untuk mereka. 

Dawkins: Ya, itulah— 

Hitchens: Dalam pandanganku, kita bisa tahu banyak 

tentang orang dari pandangan mana yang mereka 

pakai. Dan sebagaimana kita semua tahu, hanya satu 

dari pandangan itu masuk akal. Tapi bagaimana kita 

tahu itu? Karena kita harus membedakannya dari 

lawannya, yang tidak akan menghilang. 

Harris: Coba aku buat analogi di sini. Kau bisa 

mengatakan hal yang sama tentang ilmu sihir pada 

titik tertentu dalam sejarah akhir-akhir ini. 

Hitchens: Ya. 
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Harris: Kau bisa mengatakan bahwa setiap budaya 

pernah percaya pada penyihir, percaya pada 

kemujaraban mantra, ilmu sihir itu terlalu lazim dan 

kita tidak akan pernah bisa menyingkirkannya, jadi 

buat apa mencoba. Atau kita bisa mencoba hanya 

sebagai persoalan dialektika, tetapi ilmu sihir tetap 

akan ada. Namun, ilmu sihir telah lenyap, hampir 

tanpa pengecualian. Maksudku memang ada 

komunitas tertentu yang— 

Hitchens: Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Ilmu 

sihir sama sekali tidak dapat dimusnahkan dan 

menyebar seperti rumput liar, sering di bawah orang 

animis dan Kristen. 

Dennett: Tidak di dunia Barat. 

Harris: Maksudku ilmu sihir yang terang-terangan. 

Sihir seperti guna-guna, dan alih-alih ilmu 

kedokteran ada— 

Hitchens: Menurutmu hal itu telah disingkirkan? 

Harris: Ya. Secara mendasar, kita telah 
menyingkirkannya. 

Dawkins: Tapi bagaimanapun, bukankah kau ingin 
menyingkirkannya? 

Hitchens: Saat ini ada kampanye supaya penganut 

Wicca dapat terdaftar dan dikubur di Makam 

Arlington. 

Harris: Maksudku niat untuk membunuh tetanggamu 

karena kau kira ada mekanisme kausal yang 

dengannya mereka, melalui niat jahat mereka, bisa 
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secara gaib merusak padimu, atau mengguna-gunai 

anakmu. Hal ini datang bersamaan dengan 

ketidaktahuan mengenai ilmu kedokteran. 
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Hitchens: Ya, betul. 

Harris: Kau tidak tahu mengapa orang bisa sakit, dan 

kau menduga niat tetanggamu jahat, kemudian ilmu 

sihir mengisi kekosongan itu. 

Hitchens: Aku tidak akan mengatakan dalam kasus 

seperti itu bahwa seseorang tidak ingin hal itu tidak 

ada, bahwa kita telah kehilangan sesuatu yang 

menarik untuk diperdebatkan. 

Harris: Tapi sudah tidak ada klaim-klaim penyihir 

yang melanggar wilayah praktik-praktik medis. 

Jangan sebut pengobatan alternatif dan akupunktur 

di sini. Maksudku ilmu sihir tulen, ilmu sihir abad 

pertengahan. 

Hitchens: Justru itu yang tadi mau kubilang. Dan 

Washington Post menerbitkan ramalan bintang setiap 

hari. 

Harris: Astrologi itu persoalan lain lagi. 

Dennett: Ya, tapi astrologi itu tidak— 

Hitchens: Kalau begitu, sekalian dibahas. Astrologi 

tidak akan diberantas. 

Dennett: Baik. Ya, tapi memang tidak perlu diberantas. 

Dawkins: Tapi kau merancukan antara apakah itu 
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akan diberantas dan apakah kau ingin supaya 

diberantas. Dan terdengar seolah-olah kau tidak 

ingin supaya diberantas, karena kau ingin tetap 

punya lawan debat. Dan sesuatu untuk dipakai 

mengasah akalmu. 

Hitchens: Ya, kurasa itu sebenarnya yang kuinginkan. 
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Dennett: Tapi sebenarnya, alih-alih memikirkan 

pemberantasan, mengapa tidak memikirkannya 

seperti seorang epidemiolog evolusioner, dan 

mengatakan, “Yang kita ingin lakukan adalah 

mendukung evolusi ke-avirulen-an.” Kita ingin 

menyingkirkan jenis yang berbahaya. Aku tidak 

peduli tentang astrologi karena menurutku tak cukup 

berbahaya. Maksudku, agak menakutkan memang 

kalau konon Reagan menggunakan astrologi untuk 

mengambil keputusan, tapi selain dari kasus yang 

semoga saja cuma anomali itu, aku menganggap 

takhayul bahwa astrologi itu penting sebagai hal yang 

tidak begitu berbahaya. Seandainya kita bisa 

mengucilkan antusiasme-antusiasme lain sehingga 

statusnya sama dengan astrologi, aku akan bahagia. 

Hitchens: Begini, mungkin kau tidak suka jawabanku. 

Tapi menurutku pertanyaannya seharusnya – kita 

akan ditanyai tentang hal ini; malah pagi tadi 

pertanyaan ini diajukan kepadaku di televisi. Mereka 

berkata, “Apa kau ingin tak seorang pun ke gereja 

pagi ini di Amerika Serikat?” 

Dennett: Apa jawabanmu? 
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Hitchens: Ya, aku sudah memberi jawabanku, dan 

Richard tidak setuju. Tapi jawaban yang kuberikan 

tadi pagi adalah bahwa menurutku keadaan orang 

akan jauh lebih baik tanpa penghiburan palsu, dan 

aku tidak ingin mereka mencoba memaksakan 

kepercayaan mereka kepadaku. Akan lebih baik 

untuk mereka sendiri jika mereka berhenti. Jadi 

barangkali di situ aku mengontradiksi diriku sendiri. 

Maksudku, aku ingin mereka berhenti, tetapi kalau 

begitu tidak akan ada orang yang tersisa untuk diajak 

berargumen. Dan aku tentu tidak mengatakan 

bahwa menurutku kalau saja 
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mendengarkanku mereka akan berhenti ke gereja. 

Jadi, ada dua pertanyaan di sini. 

Tapi aku sungguh ingin mendengar: apa kalian 

ingin mengatakan bahwa kalian mengharapkan dunia 

tanpa orang beriman? 

Dawkins: Ya, biar kujawab. Baik itu astrologi atau 

agama atau apa pun, aku ingin hidup di dunia di 

mana orang berpikir secara skeptis untuk diri 

mereka sendiri, dan melihat bukti. Bukan karena 

astrologi itu berbahaya; kiranya astrologi tidak 

demikian. Tapi jika kau menjalani hidup dengan 

berpikir bahwa boleh saja memercayai sesuatu 

karena kau memercayainya tanpa bukti, kau 

melewatkan begitu banyak. Dan sungguh 

pengalaman yang luar biasa kalau menjalani hidup di 

dunia dan mengerti mengapa kau hidup di dunia, dan 

mengerti apa yang membuatnya begitu, dan 

mengerti tentang bintang-bintang yang nyata, 

mengerti tentang astronomi, bahwa pemiskinan 

namanya kalau itu direduksi menjadi sekerdil 

astrologi. 

Dan menurutku kita bisa mengatakan hal yang 

sama tentang agama. Alam semesta adalah tempat 

yang agung, indah, dan menakjubkan, dan 

kepercayaan pada jin dan pencipta supernatural dan 

campur tangan ilahi adalah hal yang remeh dan picik 

dan murahan. Menurutku kita bisa membuat 

argumen estetis bahwa sebaiknya iman disingkirkan. 

Hitchens: Aku sangat setuju denganmu. 

Dennett: Tapi mari kita bahas prioritas. Jika kita hanya 
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bisa menyingkirkan beberapa aspek yang paling 

keterlaluan dan merugikan 
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dan menjijikkan, apa kemenangan-kemenangan 

pertama yang akan kalian kejar? Tujuan yang mana 

yang akan menggetarkan kalian jika tercapai? Mari 

kita lihat Islam. Dan mari kita lihat Islam dengan 

cara serealistis mungkin. Adakah peluang sekecil apa 

pun untuk Islam yang tereformasi dan masuk akal? 

Dawkins: Sebenarnya, Islam ‘kadrun’ yang ada 

sekarang baru belakangan ini saja munculnya, 

bukan? 

Dennett: Kurasa kau harus menilik cukup jauh ke 

belakang untuk sampai di— 

Harris: Hanya dalam batas tertentu. Dan lagi, terlepas 

dari siap tidaknya kita untuk menyampaikannya, kita 

bukan toa paling menyakinkan untuk kritik ini. Perlu 

orang seperti Ayaan Hirsi Ali,1 atau sarjana Islam, 

orang seperti Ibn Warraq,2 untuk mengkritik Islam 

secara autentik agar didengar orang, khususnya jenis 

orang liberal sekuler yang tidak percaya pemahaman 

kita tentangnya. Tapi bagiku sepertinya ada beberapa 

periode sejarah Islam yang dapat dibedakan satu 

sama lain. Ada kekhalifahan, yakni negara Islam 

tempat Islam meraja dan tidak diganggu dari luar 

sehingga Islam bisa setotaliter dan sepuas mungkin 

dengan dirinya sendiri, dan kekurangan-kekurangan 

inheren pada kredonya tidak terlihat. Ilmuwan 

politik 

 

1 Ayaan Hirsi Ali (lahir 1969): Sarjana dan aktivis Belanda Amerika; lahir 
di Somalia; pengkritik Islam dan pendukung hak perempuan Muslim. 
Lihat hal. 2 di atas. 
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2 Nama pena untuk seorang kritikus Islam anonim; salah seorang pendiri 
Institut Sekulerisasi Masyarakat Islam pada 1998. 
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Samuel Huntington1 berkata, “Islam memiliki 

perbatasan yang berdarah.” Pada perbatasannyalah, 

pada perbatasan antara Islam dan modernitas, kita 

menyadari ada masalah. Ada konflik antara Islam 

dan modernitas. Tapi, ya, ada contoh dalam sejarah 

Islam ketika orang tidak berkeliling meneriakkan 

jihad, karena mereka telah sukses berjihad. 

Dennett: Tapi bagaimana dengan perempuan di dunia itu? 

Dawkins: Betul. Penderitaan perempuan di dalam 

perbatasan itu. 

Dennett: Bahkan pada masa yang terbaik. 

Harris: Tentu saja. 

Hitchens: Tapi jelas ada sejenis sinkretisme. Sekarang 

kita tahu cukup banyak. Ada beberapa buku yang 

luar biasa, misalnya, buku María Menocal tentang 

Andalusia2 – tentang periode-periode ketika 

peradaban Islam relatif damai dengan tetangganya 

dan mengurus banyak pekerjaannya sendiri tentang 

persoalan-persoalan yang tidak jihadis. Dan aku 

sendiri melihat, selama perang-perang pasca-

Yugoslavia, para Muslim Bosnia berperilaku jauh 

lebih baik daripada 

 

1 Samuel Huntington (1927–2008): ilmuwan politik dan penasihat 
presiden AS; pada 1993 mengemukakan teori “benturan 
peradaban”nya, dipresentasikan dalam bentuk buku sebagai The Clash of 
Civilization and the Remaking of World Order (1996). 

2  María Rosa Menocal, The Ornament of the World: How Muslims, 
Jews and Christians Created a Culture of Tolerance in Medieval 
Spain (Boston: Little, Brown, 2002). 

https://translationsproject.org/


135 https://translationsproject.org/ 
 

 
  

 
 

 
EMPAT PENUNGGANG KUDA 

 

 

orang Kristen, yang Katolik ataupun Ortodoks. 

Mereka adalah korban pembantaian atas nama 

agama, bukan pelakunya, dan merekalah yang paling 

percaya akan multikulturalisme. Jadi hal itu bisa 

terjadi. Bahkan ada orang di sana yang mengatakan 

dirinya Muslim ateis, atau ateis Muslim. 

Dennett: Wah! 

Hitchens: Di Sarajevo, ya bisa. Padahal secara teknis 

mustahil. Tapi ini masalahnya, apakah kita berpikir, 

seperti yang dengan teguh kuyakini, bahwa 

totalitarianisme adalah hal hakiki dalam semua 

agama karena ia wajib menginginkan suatu otoritas 

yang mutlak, tak tertantang, abadi. 

Dennett: Dalam semua agama. 

Hitchens: Sudah pasti begitu. Sang Pencipta yang 

kehendaknya tidak boleh ditantang. Komentar-

komentar kita tentang kehendaknya tidak penting. 

Kehendaknya mutlak, dan berlaku setelah kita mati 

serta sebelum kita lahir. Itu adalah asal-usul 

totalitarianisme. Menurutku, Islam menyatakan hal 

itu dengan cara yang paling mengkhawatirkan, 

karena ia datang sebagai agama monoteis yang ketiga 

dan berkata: “Tak perlu lagi ada kelanjutan. Inilah 

yang terakhir. Kami mengakui bahwa sebelumnya 

sudah pernah ada firman-firman dari Tuhan. Kami 

tidak mengklaim status eksklusif, tapi kami 

mengklaim status final. Pekerjaan lebih lanjut 

tentang pokok ini tidak dibutuhkan.” 

Harris: “Dan kami mengklaim bahwa tidak ada jarak 
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antara teologi dan persoalan-persoalan sipil.” 
 
 
 

 
 

 

 
S E B U A H P E R B I N C A N G A N 

 
 

Hitchens: Itu malapetaka bagi dunia kita. Di dunia 

kita, malapetaka kalau sampai orang berkata, “Tidak 

perlu bertanya lebih lanjut. Kau telah mendapatkan 

semua yang perlu kau tahu. Sisanya hanyalah 

komentar.” Itu hal yang paling jahat dan berbahaya, 

dan itulah klaim yang dibuat Islam yang tidak dibuat 

oleh yang lain dengan cara yang persis sama. 

Dennett: Coba kumainkan peran ‘advokat setan’ 

sebentar tentang pokok ini. 

Hitchens: Islam tidak dihargai dalam agama Kristen 

atau Yahudi, tetapi [agama-agama lain ini dihargai] 

dalam Islam. Mereka menerima semua ihwal dari 

agama Yahudi. Mereka mengasihi Abraham dan 

kerelaannya untuk mengorbankan putranya. Mereka 

mencintai semua itu. Mereka sangat menghormati 

Kelahiran Perawan, bagian agama Kristen yang 

paling tidak masuk akal. Mereka menganggap semua 

itu hebat. “Kalian semua boleh bergabung, tapi 

kamilah pemilik firman terakhir.” Itu mematikan. 

Dan menurutku eksistensi kita tidak sesuai dengan 

dakwah semacam itu. 

Dennett: Coba kumainkan peran ‘advokat setan’ 

sebentar, hanya supaya kita jelas mengenai duduk 

perkaranya. 

Hitchens: Aku lebih suka kalau menjadi juru bicara 
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pro bono si setan. [Tawa] 

Dennett: Kita semua bisa menjadi juru bicara setan. 

Aku yakin banyak orang beranggapan itulah yang 

kita lakukan. 

Menurutku, fakta bahwa sesuatu itu benar tidak 

cukup menjadi alasan untuk menyebarkannya, atau 

berusaha menemukannya. Ide bahwa ada hal-hal 

yang 
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lebih baik tidak kita cari tahu adalah ide yang 

kuanggap serius. Dan menurutku kita setidaknya 

harus menelaah proposisi bahwa ada yang namanya 

tahu lebih banyak dari yang seharusnya. 

Nah, jika kalian menerima itu sejauh ini, maka satu 

kemungkinan yang harus kita anggap serius – 

kalaupun ditolak, kita harus menolaknya setelah 

menganggapnya serius – adalah ide Islami bahwa 

memang dunia Barat telah berjalan terlalu jauh, 

bahwa ada banyak pengetahuan yang tidak baik 

untuk kita. Pengetahuan yang lebih baik kalau tidak 

ada. Dan faktanya, banyak Muslim ingin kembali ke 

masa lalu. Tentu, mereka tidak bisa. Tapi aku 

merasakan simpati tertentu terhadap seorang 

Muslim yang berkata, “Ya, nasi telah menjadi bubur. 

Sudah telanjur. Ini tragedi. Kalian di Barat telah 

menyibak kebenaran-kebenaran, dan sekarang kalian 

memaksakan kebenaran itu kepada kami – 

kebenaran yang lebih baik tidak diketahui spesies 

kita.” 
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Hitchens: Aku sungguh terpana oleh kata-katamu. 

Aku akan sangat senang jika diberi contoh, teoretis 

ataupun praktis, tentang sesuatu yang menurutmu 

kita bisa ketahui tapi lebih baik tidak kita ketahui. 

Karena lebih sulit bagiku membayangkan itu 

daripada dunia tanpa iman. 

Harris: Tadi kau menyebut kurva lonceng. Jika ada 

perbedaan nyata dalam hal kecerdasan di antara ras 

atau gender— 

Hitchens: Tapi menurutku kita semua di sini tidak 

menganggap itu benar. Kau pasti sudah memikirkan 

sesuatu yang bisa kau percayai tapi tak ingin kau 

ketahui. 
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Dennett: Kurasa tidak sulit membayangkan hal-hal 

yang, jika benar, mungkin lebih baik kalau umat 

manusia tidak mengetahuinya. 

Hitchens: Bisa kau buat sedikit lebih konkret? Aku 

sungguh penasaran. 

Dawkins: Yang hipotetis bisa dipahami. Tapi 

Christopher bertanya, “Pernahkan kau meredam 

sesuatu yang—?” 

Hitchens: Adakah hal khusus yang kau pikirkan? 

Dennett: Tidak. Tidak pernah. 

Dawkins: Tentu. 

Hitchens: Tapi, omong-omong, bisakah kau 
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membayangkan dirimu melakukannya? Aku tidak bisa. 

Dennett: Tentu aku bisa membayangkannya. Tapi 
kuharap itu tak pernah jadi kenyataan. 

Harris: Misalnya, sintesis senjata biologis. Patutkah 
majalah Nature menerbitkan resep penyakit cacar? 

Dennett: Ya, betul. Ada banyak yang— 

Hitchens: Oke, baik. Tapi itu bukan pengetahuan 

yang seharusnya kita tidak ketahui. Itu lebih seperti 

suatu kemampuan. 

Harris: Tentu kita bisa membayangkan situasi di mana 

orang bisa mencari pengetahuan yang satu-satunya 

penerapan yang dapat dibayangkan atas pengetahuan 

itu tidaklah etis, atau yang penyebarannya akan 

memberi kekuasaan kepada 
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orang yang salah. Tapi, sebenarnya, kau 

menyebutkan sesuatu yang menurutku krusial di sini. 

Karena menurutku kesalahan kita di mata lawan 

bukanlah penyebaran kebenaran-kebenaran 

penghasut ke Islam atau ke seluruh dunia. Melainkan 

bahwa kita tidak menghargai fakta yang tidak dapat 

dengan mudah dikuantifikasi atau dibahas dalam 

ilmu pengetahuan. Bantahan klasik terhadap kita 

semua adalah, “Buktikan kepadaku bahwa kau 

mencintai istrimu” – seolah-olah itu argumen yang 

pasti menang melawan ateisme: tidak dapat 

dibuktikan. Tapi jika dikupas sedikit, sebetulnya 

dapat dibuktikan. Dapat didemonstrasikan. Kita tahu 
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apa yang kita maksud dengan “cinta”. Tapi ada suatu 

ranah suci yang tidak ditangkap dengan mudah oleh 

ilmu pengetahuan, dan wacana ilmiah telah 

menyerahkannya pada wacana religius. 

Dennett: Dan wacana seni juga. 

Harris: Ya. 

Dennett: Yang belum tentu religius. 

Harris: Tapi bagiku hal itu bahkan tidak ditangkap 

dengan baik oleh seni, sama seperti cinta tidak 

ditangkap dengan baik oleh seni. Dan belas kasih 

juga. Mereka dapat direpresentasikan dalam seni, 

tetapi tidak dapat direduksi menjadi seni. Belas kasih 

dalam bentuknya yang paling murni tidak bisa kita 

temukan di museum. Dan menurutku ada yang perlu 

diperhatikan dalam cara kita, sebagai ateis, 

mengesampingkan klaim-klaim keliru orang religius 

yang meyakinkan orang religius bahwa ada sesuatu 

yang kita lewatkan. Dan kurasa kita harus sensitif 

terhadap hal ini. 
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Hitchens: Tentu saja. Makanya mereka mengangkat 

argumen tentang kapan sekularisme pernah 

membangun sesuatu seperti Katedral Durham atau 

Chartres, atau menghasilkan lukisan devosi, atau 

musik seperti karya— 

Dennett: Bach. 

Hitchens: Kukira harus Bach, ya. 
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Harris: Tapi kurasa kita punya jawaban terhadap 
tuduhan itu. 

Hitchens: Ya. 

Harris: Dan kau menawarkan jawaban yang sangat 

bagus. Jika pada masa itu ada penyandang dana seni 

dari pihak sekuler, maka (1) kita tidak bisa tahu 

apakah Michalengelo sebenarnya beriman, karena 

zaman dulu, ganjaran mengakui ketidakpercayaan 

adalah kematian. Dan (2), jika ada organisasi sekuler 

yang memesan jasa Michelangelo, kita akan 

mempunyai karya seni yang seluruhnya sekuler. 

Hitchens: Aku sebenarnya tidak mengatakan bahwa 

konsekuensinya benar. 

Harris: Yang mana? 

Hitchens: Menurutku benar bahwa kita tidak bisa 

tahu, dengan lukisan dan patung devosi, apakah 

penyandang dana berperan besar di situ. Tapi aku 

tidak bisa membayangkan diriku berkata, 

“Seandainya ada pelukis sekuler, dia akan 

menghasilkan karya yang sama bagusnya.” Aku tidak 

tahu mengapa – dan sangat senang mendapati 

bahwa aku tak tahu alasannya – aku tidak begitu bisa 

membayangkan diriku berkata demikian. 
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Dawkins: Apa? Bahwa Michelangelo, jika dipesan 

jasanya untuk melukis langit-langit sebuah museum 

ilmu pengetahuan, tidak akan menghasilkan sesuatu 

yang sama-sama memesonanya? 

Hitchens: Rasa-rasa, ya, aku enggan mengafirmasinya. 

Dawkins: Sungguh? Bagiku itu amat sangat mudah 
dipercaya. 

Hitchens: Bisa jadi itu perbedaan antara kita. 

Maksudku, dengan puisi devosi – aku tak begitu 

tahu tentang lukisan dan arsitektur, dan sebagian 

dari arsitektur devosi, seperti misalnya [Basilika] 

Santo Petrus, dasarnya memang aku tak suka, dan 

mengetahui bahwa gedung itu dibangun dengan 

hasrat tertentu juga tidak membuatku menyukainya. 

Dengan puisi devosi, seperti, boleh kita sebut, John 

Donne1 atau George Herbert,2 bagiku sangat sulit 

membayangkan bahwa itu palsu atau dibuat untuk 

seorang pemesan. 

Dawkins: Ya, menurutku anggapanmu wajar. 

Hitchens: Sangat tidak mungkin bahwa orang menulis 

puisi seperti itu untuk menyenangkan hati siapa pun. 

Dawkins: Tapi bagaimanapun, kesimpulan apa yang 

akan kau tarik? Jika puisi devosi Donne itu luar 

biasa, lalu? Hal itu tidak menunjukkan bahwa 

puisinya merepresentasikan kebenaran dalam arti 

apa pun. 

1 John Donne (1572–1631): penyair dan pastor Inggris; Kepala 

Katedral Santo Paulus sejak 1612; menulis puisi dan prosa yang religius 
maupun sekuler. 

2 George Herbert (1593–1633): penyair dan pastor Wales; Kepala 
Katedral Lincoln sejak 1626. 

 

 

https://translationsproject.org/


143 https://translationsproject.org/ 
 

 
  

 
S E B U A H P E R B I N C A N G A N 

 
 

Hitchens: Sama sekali tidak. Puisi devosi kesukaanku 

adalah ‘Church Going’ karya Philip Larkin.1 Salah 

satu puisi terbaik yang pernah ditulis. Puisi itu 

dengan tepat mengungkapkan . . . Coba ada di sini; 

ya, sebenarnya ada di sini; aku bisa membacakannya 

jika kalian mau. Tapi aku tidak yakin ada orang yang 

percaya lebih banyak, atau lebih sedikit, daripada 

Larkin saat dia pergi ke gereja Gotik tertinggal di 

pedalaman Inggris. Yang merasa – bukan “percaya”; 

maksudku bukan “percaya” – tapi yang lebih dalam 

perasaannya dari dirinya. Dia seorang ateis. Atau 

yang lebih dangkal. Ada sesuatu yang serius tentang 

puisi ini. Dan sesuatu yang tertulis ke dalam 

kepribadian manusia serta bentang alam itu. Tapi 

tentu saja puisi ini tidak mengatakan apa pun 

tentang kebenaran agama. 

Dennett: Aku melihat bahwa ini tidak lain daripada 

kasus istimewa. Kasus-kasus istimewa yang serupa 

adalah seseorang tidak bisa – aku tidak bisa 

memikirkan contoh yang sempurna – tapi hanya 

dengan hanyut di laut selama dua tahun di atas 

perahulah, misalnya, dan bertahan hidup, satu-

satunya cara seseorang mungkin bisa menulis catatan 

tentang hal itu. Tidak mungkin jadi fiksi. Dan itu 

seni yang mulia, menakjubkan. Dan benar. Bisa 

benar, dan kita menerimanya. Itu benar. Dan puisi 

Donne: hanya keadaan yang sangat ekstremlah yang 

bisa memungkinkannya, dan kita bisa bersyukur, 

barangkali, bahwa keadaan ekstrem itu pernah ada 

dan memungkinkannya. 

 
1 Philip Larkin (1922–85): penyair dan penulis Inggris; pustakawan 
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Universitas Hull sejak 1955. ‘Church Going’ muncul dalam jilid The Less 
Deceived yang terbit pada 1955. 
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Harris: Bagi dia, ya. Tapi kau tidak akan 

merekomendasikan agar semua orang hanyut di laut. 

Dennett: Tidak, tidak. 

Hitchens: Tidak. Aku tidak akan merekomendasikan 

pandangan dunia dalam “Death Be Not Proud”1 

kepada siapa pun, juga. Soneta ini luar biasa, tetapi 

omong kosong murni jika kau hanya memperhatikan 

kata-katanya. Omong kosong kelas kakap jika kau 

hanya memperhatikan kata-katanya. Tapi adu faktor 

x di situ, yang dengan senang hati kuasumsikan akan 

tetap ada dan akan perlu ditantang. 

Harris: Betul. Tapi kau tadi mengangkat isu tentang 

apakah kita akan menginginkan supaya gereja-gereja 

kosong pada hari Minggu, dan kukira kau tidak yakin 

mengenai apakah kau akan menginginkan itu. Dan 

kukira aku akan setuju. Aku menginginkan gereja 

yang berbeda. Aku menginginkan ritual yang 

berbeda, yang dimotivasi oleh gagasan-gagasan yang 

berbeda. Tapi menurutku ada tempat untuk yang 

suci dalam kehidupan kita, tapi menurut suatu tafsir 

yang tidak mengetengahkan omong kosong apa pun. 

Menurutku ada gunanya mencari kedalaman sebagai 

persoalan perhatian kita. 

Hitchens: Tentu. 

Harris: Dan pengabaian kita atas bidang ini, sebagai 

ateis, terkadang membuat bahkan lawan kita yang 

paling gila pun terkesan lebih bijaksana dari 
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1 Juga dikenal sebagai “Sonnet X”: puisi karya John Donne, bagian dari 
rangkaian Divine Meditations, dikarang pada1609 dan pertama kali 
diterbitkan (setelah wafatnya) pada 1633. 
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kita. Dan muncullah orang seperti Sayyid Qutb,1 

yang segila-gilanya gila – dia filsuf favorit Osama bin 

Laden. Dia mengunjungi Greeley, Colorado, sekitar 

tahun 1950 dan menghabiskan satu tahun di 

Amerika dan melihat bahwa tuan rumahnya di 

Amerika menghabiskan semua waktu mereka 

dengan bergunjing tentang bintang film dan 

memangkas tanaman hias dan saling iri melihat 

mobil tetangganya sehingga akhirnya dia percaya 

bahwa Amerika, atau Barat, sudah menjadi begitu 

dangkal dalam kesibukannya dan begitu materialis 

sehingga harus dihancurkan. Jangan anggap ini 

sebagai afirmasiku terhadap cara pandangnya, tetapi 

dia ada benarnya. Memang ada sesuatu yang dangkal 

dan menjengahkan tentang keasyikan sehari-hari 

kebanyakan orang, pada umumnya. Memang ada 

perbedaan antara menggunakan perhatian secara 

bijaksana, secara bermakna, dan distraksi tak tahu 

henti. Dan secara tradisional hanya agamalah yang 

berusaha menyatakan perbedaan itu. Dan 

menurutku itu kelalaian dalam— 

Dawkins: Kurasa poinmu sudah jelas, dan kami telah 

menerimanya, Sam. Kembali ke masalah apakah kita 

ingin melihat gereja kosong: Kurasa aku memang ingin 

melihat gereja kosong. Namun, yang tidak ingin 

kulihat adalah ketidaktahuan tentang Alkitab. 
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Hitchens: Ya, betul sekali! 

Dawkins: Karena seseorang tidak bisa memahami 

sastra tanpa mengetahui Alkitab. Seseorang tidak 

bisa memahami seni, 

 
1 Sayyid Qutb (1906–66): Pegiat Islam radikal Mesir; pemimpin 
Ikhwanul Muslim.  
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tidak bisa memahami musik. Ada banyak sekali hal 

yang tidak bisa dipahami, karena alasan-alasan 

historis – tapi alasan historis itu tidak dapat dihapus. 

Mereka ada. Jadi sekalipun seseorang tidak ke gereja 

dan berdoa, dia harus mengerti apa arti berdoa bagi 

orang dulu, dan mengapa mereka melakukannya, 

dan apa artinya ayat-ayat ini dalam Alkitab, dan 

apa— 

Harris: Tapi apa cuma itu? Hanya apresiasi historis 

atas ketidaktahuan leluhur kita? 

Dawkins: Lebih dari sekadar apresiasi. Kita bisa 

hanyut di dalamnya, sama seperti kita bisa hanyut di 

dalam karya fiksi tanpa percaya bahwa tokoh-

tokohnya nyata. 

Dennett: Tapi kau yakin ingin melihat gereja-gereja 

kosong? Kau tidak bisa membayangkan sejenis 

gereja, mungkin di mata mereka sih gereja yang telah 

kehilangan hakikatnya: gereja yang memiliki ritual 

dan kesetiaan dan tujuan dan musik, dan 

menyanyikan lagunya dan menjalankan ritualnya, 

tetapi yang irasionalitasnya telah dibersihkan. 
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Dawkins: Baik, tempat untuk upacara pemakaman 

dan pernikahan— 

Dennett: Ya, dan juga— 

Dawkins: —dan bisa ada puisi dan musik yang indah. 

Dennett: Dan mungkin juga untuk— 

Dawkins: Solidaritas kelompok. 
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Dennett: Solidaritas kelompok, untuk menciptakan 

suatu proyek yang sulit dimulai di luar konteks itu. 

Hitchens: Menurutku ada satu hal lagi yang sangat 

kecil. Aku tidak tergoda pergi gereja sejak masih 

sangat kecil, tapi satu alasan yang membuatku sangat 

malas ke gereja adalah penggunaan Alkitab Bahasa 

Inggris Baru. 

Dawkins: Memang! Betul! [Tawa] 

Hitchens: Tidak ada alasan untuk pergi. Aku tak 

paham kok masih ada yang pergi, dan aku mengerti 

mengapa orang malas pergi. Mereka telah 

membuang— 

Harris: Semua puisinya. Ya. 

Hitchens: —sebuah mutiara yang lebih kaya dari puak 
mereka. 

Dawkins: Tentu saja. 

Hitchens: Mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka 

miliki. Itu buruk sekali. Kalau aku Katolik murtad 

dan aku bermenung tentang pemakamanku, tapi 
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bukan berarti aku— 

Dennett: Kau hanya mau Misa berbahasa Latin. 

Hitchens: Betul! 

Dennett: Tentu saja. 

Dawkins: Tapi ada masalah lain di situ, yang, tentu 

saja, ketika itu dapat dipahami, omong kosongnya 

menjadi lebih transparan, jadi kalau dalam bahasa 

Latin, ia bisa bertahan dengan lebih baik. Mirip 

seperti 
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serangga yang memakai kamuflase. Ia bisa 

menembus pembatas karena tidak kelihatan. Dan 

saat diterjemahkan tidak hanya ke dalam bahasa 

Inggris tetapi bahasa Inggris modern, aslinya 

langsung kelihatan. 

Dennett: Tapi, ini pertanyaan serius: Apakah karena 

itu kau senang bahwa gereja sedang 

memodernisasikan teksnya dan menggunakan— 

Dawkins: Tidak. Itu masalah estetis. Tidak. 

Hitchens: Itu yang terburuk dari kedua-duanya. 

Dennett: Kesanku juga seperti itu. Ya. 

Hitchens: Dan kita seharusnya bersyukur karenanya. 

Bukan kita yang melakukan hal ini kepada mereka. 

[Tawa] 

Dennett: Benar. Kita tidak memaksakan ini kepada 

mereka, mereka yang melakukannya kepada diri 

mereka sendiri. 

Harris: Kita kalah pintar. 

Hitchens: Kita juga tidak meledakkan masjid-masjid 

Syiah. Kita tidak meledakkan patung-patung Buddha 

Bamiyan. Kita tidak merusak. Kita, karena alasan 

yang diberikan Sophokles dalam Antigone, dengan 

sendirinya melawan penistaan dan perusakan. Kita 

membiarkan orang saleh saja yang menghancurkan 

gereja dan membakar sinagoge atau meledakkan 

masjid sesama mereka. Dan menurutku itu kita 

seharusnya, mungkin, mencurahkan lebih banyak 

waktu untuk menyampaikan pokok itu. Karena 

menurutku itulah yang ditakutkan orang – dan ini 
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yang ingin kusampaikan dari awal –  bahwa kita 

menginginkan dunia yang kosong dari gema musik  
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dan puisi dan yang numinus, dan seterusnya. Bahwa 

kita akan bahagia di Brave New World-nya Huxley. 

Dan, karena menurutku kita tidak begitu— 

Dawkins: Tidak. Tidak benar. 

Dennett: Tentu tidak. 

Hitchens: Menurutku kita bisa mencurahkan lebih 

banyak waktu untuk menyampaikan pokok itu. 

Bahwa belantara ketiadaan yang dilanda angin itu 

jauh lebih mungkin terjadi karena perang suci atau 

konflik religius atau teokrasi daripada karena 

sekularisme yang wajar, yang karena itu, menurutku, 

harus tidak hanya membolehkan atau membiarkan 

atau menoleransi atau merendahkan atau 

memandang kekanak-kanakan, tetapi juga, dalam arti 

tertentu, menyambut keberlanjutan dari sesuatu seperti 

iman. Kurasa kini aku telah merumuskannya dengan 

lebih baik daripada di awal. 

Harris: Apa maksudmu dengan “sesuatu seperti 

iman”? 

Dennett: Seperti iman bagaimana? 

Hitchens: Sesuatu seperti kepercayaan bahwa pasti 

ada lebih banyak dari yang bisa kita ketahui. 

Dennett: Oh, itu sih aman. 

Harris: Dan Dennett memercayai itu. Itu bukan iman. 

Dennett: Ya, tentu! 

Harris: Kita tahu bahwa ada lebih banyak dari yang 

sekarang atau kelak bisa kita ketahui. 
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Hitchens: Itu pokok awalku saat mengatakan bahwa 

jika kita bisa menemukan cara untuk menegakkan 

beda antara yang numinus dan yang takhayul, kita 

akan melakukan sesuatu yang cukup penting secara 

kebudayaan. Richard dan aku berdebat di Methodist 

Central Hall dengan Scruton1 dan tim anehnya itu 

yang terus mengatakan – khususnya Scruton – “Tapi 

bagaimana dengan menara Gothik yang bagus itu,” 

dan seterusnya. Aku berkata, “Begini, saya telah 

menulis sebuah buku tentang Parthenon. Saya 

sangat tertarik dengannya. Menurut saya semua 

orang harus ke sana, semua orang harus 

mempelajarinya, dan seterusnya. Tapi semua orang 

sepatutnya tidak masuk kultus Pallas Athena. Semua 

orang harus sadar bahwa mungkin yang 

digambarkan oleh hiasan yang dipahat indah itu ada 

pengurbanan manusianya. Imperialisme Athena 

tidak indah melulu, pada Zaman Perikles sekalipun.” 

Dengan kata lain, proyek besar kebudayaannya 

mungkin berupa menyelamatkan yang ada dari seni 

dan estetika agama sembari membuang yang 

supernatural. 

Dennett: Dan juga mengenali kejahatan yang 

merupakan bagian dari penciptaannya terlebih 

dahulu. Kita tidak bisa mengiyakan kepercayaan dan 

praktik orang Aztec, tapi kita bisa terpesona, dan 

ingin melestarikan, oleh arsitektur mereka dan 

banyak corak lain dari kebudayaan mereka. Tapi 

bukan praktik mereka [tertawa] dan bukan 

kepercayaan mereka. 

Dawkins: Aku pernah menjadi tamu di program radio 
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Inggris yang berjudul Desert Island Discs, dan diminta 

memilih 

 
1 Roger Scruton (lahir 1944): penulis dan filsuf konservatif Inggris.

https://translationsproject.org/


153 https://translationsproject.org/ 
 

  

 

 
S E B U A H P E R B I N C A N G A N 

 

 

delapan album yang akan kita bawa ke pulau 

terpencil, dan membahasnya. Dan salah satu yang 

kupilih adalah karya Bach, Mache dich, mein Herze, 

rein. Musik kudus yang sangat, sangat indah. 

Dennett: Indah. 

Dawkins: Dan wanita yang mewawancaraiku tidak 

bisa mengerti mengapa aku ingin membawa 

komposisi musik ini. Musik yang indah, dan 

memang keindahannya bertambah jika kita tahu 

artinya. Tapi, seperti membaca karya fiksi, bukan 

berarti kita harus percaya. 

Dennett: Betul. 

Dawkins: Kita hanyut dalam fiksi, dan terharu hingga 

menangis dibuatnya, tetapi tak seorang pun akan 

berkata bahwa kita harus percaya bahwa orang ini 

pernah hidup atau bahwa kesedihan yang kita 

rasakan sungguh mencerminkan sesuatu yang 

sebenarnya terjadi. 

Hitchens: Ya. Seperti uskup Irlandia yang berkata dia 

telah membaca Gulliver’s Travels dan tidak 

memercayai satu kata pun darinya.1 [Tawa] Itu locus 

classicus terbaik, menurutku – dari semua itu. Jelas, 

kita bukan vandal budaya, tapi mungkin kita harus 

berpikir tentang mengapa begitu banyak orang 

menduga bahwa kita seperti itu. Kalaupun ada satu 

kritik yang akan kuterima dari orang-orang ini, atau 

satu kecurigaan yang kuduga mereka simpan dalam 

hati, atau ketakutan yang mungkin 

 
 

1 Surat dari Jonathan Swift kepada Alexander Pope, 17 November 1726. 
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mereka miliki, kurasa lebih tepat disebut ketakutan: 

bahwa tiada lagi kehangatan— 

Dennett: Tiada lagi lagu Natal dan tiada lagi menorah 

dan tiada lagi— 

Dawkins: Siapa pun yang melontarkan kritik itu 

mustahil pernah membaca satu pun dari buku kita. 

Dennett: Ya, itu masalah lain, juga. Dan tentu bukan 

buku kita saja, ada banyak sekali buku. Orang tidak 

membacanya. Mereka hanya membaca ulasan, lalu 

memutuskan itulah isi bukunya. 

Hitchens: Sebentar lagi akan ada perang Natal lagi, 

tentu saja; karena ini hari terakhir September. Terasa 

sudah mau mulai. Tapi kapan pun topik ini muncul, 

ketika aku tampil di acara mana pun untuk 

membahasnya, aku berkata bahwa Oliver Cromwell-

lah1 yang menebang pohon Natal dan melarang . . . 

Kaum Protestan Puritan-lah, leluhur fundamentalis 

Amerika, yang mengatakan bahwa Natal adalah 

penistaan. 

Dawkins: Ya. Lagi-lagi patung Buddha Bamiyan. 

Hitchens: Apakah setidaknya kau menghargai 

tradisimu sendiri? Karena aku menghargainya. 

Menurutku Cromwell adalah orang besar karena 

banyak hal lain juga. Natal sebenarnya adalah 

perayaan pagan. 

 

 
1 Oliver Cromwell (1599–1658): Protestan radikal, prajurit, dan politikus 
Inggris; pemimpin pasukan Parlemen dalam Perang-Perang Saudara; 
Tuan Pelindung Persemakmuran Inggris, 1653–8. 
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Harris: Kita semua terekspos dengan pohon Natal tahun 

lalu. 

Dennett: Ya. 

Dawkins: Aku tidak sedikit pun keberatan dengan 

pohon Natal. 

Dennett: Kita membuat kartu ucapan selamat Natal, 

dengan gambar— 

Hitchens: Itu kesempatan untuk mabuk-mabukan 

gaya Norse kuno. Dan kenapa nggak? 

Dennett: Ya, tapi tidak hanya itu. 

Hitchens: Aku suka titik balik matahari sama seperti 
orang lain. 

Dennett: Kita mengadakan pesta tahunan lagu Natal, 

dan kita melantunkan musiknya. Dan semua 

musiknya dengan semua liriknya, dan bukan yang 

Natal sekuler. 

Dawkins: Dan kenapa tidak? 

Dennett: Memang megah mulia. Bagian kisah 

Kristiani yang itu memang bagus sekali – kisahnya 

indah! Dan kita bisa menyukai setiap detailnya tanpa 

memercayainya. 

Dawkins: Aku pernah, waktu makan siang, duduk di 

samping wanita yang menjadi lawan debat kita di 

London. 

Hitchens: Rabi Neuberger.1 

 
1 Julia Neuberger (b. 1950): Rabi Inggris dan anggota Dewan Bangsawan; 
rabi senior Sinagoge London Barat sejak 2011. 
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Dawkins: Rabi Neuberger. Dan dia bertanya apakah 

aku berdoa sebelum makan di New College saat aku 

kebetulan menjadi fellow senior di sana. Dan aku 

berkata, “Tentu saja aku berdoa. Itu persoalan sopan 

santun saja.” Dan dia geram, aku dianggap begitu 

munafik karena berdoa sebelum makan. Dan aku 

hanya bisa berkata, “Begini, mungkin itu bermakna 

bagimu, tetapi sama sekali tidak bagiku. Ini rumusan 

bahasa Latin yang punya sejarah, dan aku 

menghargai sejarah.” Filsuf Freddie Ayer1 pun dulu 

berdoa sebelum makan, dan dia berkata: “Saya tidak 

akan mengatakan hal yang palsu tetapi saya tidak 

keberatan mengucapkan pernyataan yang tidak 

bermakna.” [Tawa] 

Hitchens: Itu bagus sekali. Profesor Wykeham. 

Dawkins: Profesor Wykeham, ya. 

Hitchens: Apakah kita sudah menjawab 
pertanyaanmu tentang Islam? 

Harris: Entahlah. Coba kuajukan pertanyaan terkait. 

Apakah kalian rasa bahwa, sebagai pengkritik agama, 

ada beban yang kita pikul untuk bersikap adil dalam 

kritik kita atas agama, atau apakah boleh menyadari 

bahwa ada spektrum gagasan dan komitmen religius, 

dan Islam ada di satu ujungnya, sementara orang 

Amish dan Jain ada di ujung 

 

 
1 Alfred Jules Ayer (1910–89), dikenal sebagai A.J. atau “Freddie” Ayer: 
filsuf Inggris; karyanya meliputi Language, Truth and Logic (1936), di 
mana dia mengemukakan “prinsip verifikasi”; Profesor Wykeham 
untuk Logika di Oxford dari 1959. 
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yang lain, dan ada perbedaan nyata di sini yang kita 

harus anggap serius. 

Dennett: Tentu saja kita harus menganggapnya serius, 

tetapi kita tidak perlu selalu berusaha untuk 

meliputnya dari dua sisi. Ada cukup banyak orang 

yang menunjukkan hal-hal yang baik, dan yang jinak. 

Dan kita bisa mengakuinya, lalu berkonsentrasi pada 

masalah-masalah lain. Itulah yang dilakukan seorang 

pengkritik. Sekali lagi, jika kita menulis buku tentang 

industri farmasi, apakah kita harus menghabiskan 

waktu yang setara untuk membahas semua hal baik 

yang mereka lakukan? Ataukah kita mengkhususkan 

fokus pada masalah-masalahnya? Kurasa itu jelas 

sekali. 

Dawkins: Sepertinya Sam lebih bertanya tentang— 

Harris: Kita bisa mengkritik Merck jika mereka luar 

biasa jahat dibandingkan dengan perusahaan lain. 

Jika kita berfokus pada industri farmasi, tidak semua 

perusahaan farmasi akan sama-sama bersalahnya. 

Dennett: Ya, baik, jadi apa pertanyaannya? 

Adakah yang salah dengan hanya— 

Dawkins: Sam bertanya apakah kita harus bersikap 

adil dalam hal mengkritik berbagai agama, dan kau 

tadi membahas keadilan dalam membahas hal baik 

versus buruk. 

Hitchens: Apa semua agama itu sama buruknya? 
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Dawkins: Ya, apakah agama Islam lebih buruk dari 
agama Kristen. 

Harris: Bagiku tampaknya kita gagal meraih dukungan 

dari teman kita mengenai hal ini ketika kita berusaha 

seimbang seperti ini. Adalah taktik media, dan 

hampir merupakan komitmen ontologis bagi 

ateisme, kalau berkata bahwa semua klaim iman itu, 

dalam arti tertentu, setara. Media mengatakan bahwa 

orang Muslim punya kaum ekstremisnya, dan kita 

pun begitu. Ada jihadis di Timur Tengah dan di sini 

ada orang yang membunuh dokter aborsi. Dan 

persamaan itu tidak jujur. Kekacauan yang sedang 

terjadi di bawah payung Islam tidak dapat 

dibandingkan dengan fakta bahwa ada dua orang di 

sini yang dalam waktu satu dekade membunuh 

praktisi aborsi. Dan ini salah satu masalahku dengan 

praktik ateisme: kita terbebani saat harus memberi 

kesan bahwa kita menyebarkan terang kritik dengan 

setara ke segala penjuru setiap saat, padahal kita bisa, 

untuk persoalan tertentu, meraih persetujuan dari 

mayoritas orang religius. 

Mayoritas orang di Amerika Serikat jelas-jelas 

setuju bahwa doktrin mati syahid dalam Islam itu 

menjijikkan dan cukup berbahaya, dan besar 

kemungkinan akan memakan banyak korban jiwa, 

dan itu layak dikritik. Begitu juga doktrin bahwa ada 

jiwa dalam cawan Petri: bahkan kebanyakan orang 

Kristen, 70 persen orang Amerika, tidak ingin 

memercayai hal itu, mengingat penelitian sel batang 

embrionik yang menjanjikan. Jadi bagiku sepertinya 

begitu kita berfokus pada hal-hal partikular, kita 

meraih dukungan dari orang banyak, tapi ketika kita 

berdiri di atas benteng 
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ateisme dan mengatakan bahwa semuanya keliru, 

kita kehilangan 90 persen dari tetangga kita. 

Dawkins: Ya, aku yakin itu benar. Di sisi lain, 

perhatianku terhadap kejahatan-kejahatan agama 

tidak sebesar perhatianku terhadap benar tidaknya 

agama. Dan aku sungguh peduli tentang fakta yang 

berlaku: adakah, secara faktual, sosok pencipta 

supernatural atas alam semesta ini? Dan aku 

sungguh peduli tentang keyakinan yang keliru itu. 

Jadi, meski aku juga peduli tentang kejahatan-

kejahatan agama, aku siap bersikap sama rata, karena 

tampak bagiku mereka semua membuat klaim ini 

secara setara. 

Hitchens: Aku takkan pernah melepas klaim bahwa 

semua agama itu sama kelirunya. Dan alasannya: 

karena mereka keliru ketika lebih memilih iman 

daripada akal budi. Dan setidaknya secara laten, 

mereka sama berbahayanya. 

Dawkins: Sama kelirunya, tetapi pasti tidak sama 

berbahayanya. Karena— 

Hitchens: Tidak. Secara laten, menurutku begitu. 

Dawkins: Secara laten, mungkin. Ya. 

Hitchens: Karena pikiran harus mengalah. Kesediaan 

untuk membuang satu-satunya hal yang menjadikan 

kita primata yang lebih tinggi: kemampuan akal budi. 

Pasti celaka. 

Dennett: Aku kurang setuju— 

Dawkins: Bahaya secara potensial. 
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Hitchens: Orang Amish tidak bisa mencelakaiku, tapi 

mereka tentu bisa mencelakai orang yang tinggal di 

komunitas mereka jika mereka memiliki suatu sistem 

totaliter kecil. 

Harris: Tapi tidak dengan cara yang persis sama. 

Hitchens: Dalai Lama mengklaim dirinya sebagai raja 

dewa, raja turun-temurun, dewa yang diwariskan, 

secara hakiki. Itu gagasan yang paling menjijikkan. 

Dan dia menjalankan kediktatoran abal-abalnya di 

Dharamsala. Dan memuji tes-tes nuklir. Memang 

sebatas lingkupnya sendiri yang terbatas – tapi 

kejahatan yang sama hadir di sana. 

Harris: Tapi jika jihad ditambahkan ke situ, kau akan 

lebih prihatin. 

Hitchens: Begini, setiap kali aku berdebat dengan 

pembela Islam mereka semua berkata, “Kau baru 

saja menyinggung perasaan satu miliar umat 

Muslim,” seolah-olah mereka mewakili semuanya. 

Seolah-olah, dan jelas ada ancaman di sini, ada 

bahaya, nada militer dalam kata-kata mereka. 

Dengan kata lain, kalau saja mereka berkata, “Kau 

baru saja menyinggung perasaanku sebagai seorang 

Muslim,” nadanya tidak terdengar sama, ‘kan? Jika 

hanya mereka sendiri yang percaya pada nabi 

Muhammad. Tapi, tidak, ada semiliar yang percaya. 

Dan, omong-omong, yang tersirat di situ adalah, 

“Awas kau!” Masa bodoh. Kalaupun hanya satu 

orang yang percaya bahwa nabi Muhammad 

menerima firman Allah dari Malaikat Agung Gabriel, 

aku tetap akan mengatakan apa yang tadi kukatakan. 

https://translationsproject.org/


161 https://translationsproject.org/ 
 

  

Harris: Betul, tapi kau tidak akan susah tidur karenanya. 
 
 
 
 

 

 

 
S E B U A H P E R B I N C A N G A N 

 

 

Hitchens: Dan akan sama berbahayanya kalau mereka 

memercayai itu. Begitulah. Karena itu bisa 

menyebar. Kepercayaan itu bisa menjadi lebih 

umum. 

Harris: Tapi dalam kasus Islam, kepercayaan itu telah 

menyebar, dan sedang menyebar, jadi bahayanya 

tidak hanya potensial tetapi aktual. 

Dawkins: Ya. Aku tidak melihat kontradiksinya. 

Kalian membahas hal-hal yang berbeda. 

Hitchens: Ya, tetapi sepanjang ruang dan waktu, 

semua itu, menurutku, diratakan. Maksudku, aku 

tidak mengira, dan aku yakin kalian juga begitu, 

bahwa pada 1960-an akan ada ancaman besar dari 

fundamentalisme agama Yahudi. Jumlah yang relatif 

kecil, tetapi di tempat yang sangat penting, tempat 

yang strategis, saat memutuskan untuk mencoba 

menghadirkan Mesias dengan mencuri tanah orang 

lain dan mencoba memicu kiamat. Jumlahnya sangat 

kecil, tetapi konsekuensinya malapetaka. Dulu kita 

tidak berpikir bahwa agama Yahudi bisa 

semengancam itu, sebelum gerakan Zionis 

mencaplok gerakan Mesianik, atau melebur 

dengannya – karena kaum Mesianis dulu bukan 

Zionis, sebagaimana kalian ketahui. Kita takkan 

pernah tahu apa yang akan terjadi berikutnya. 

Harris: Aku tentu saja setuju dengan itu. 
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Tidak ada sikap yang lebih jahat daripada itu. 

Harris: Dalam konteks tertentu, ya. 

Hitchens: Apa yang bisa lebih menjijikkan daripada 

itu? Berkata bahwa kau melihat kejahatan dan 

kekerasan dan kekejaman dan tidak melawannya. 

Dennett: Ya, mereka aji mumpung. 

Hitchens: Ya. Baca Franklin1 tentang sikap orang 

Quaker pada momen yang menentukan, di 

Philadelphia, ketika harus ada pertempuran untuk 

memperjuangkan kebebasan, dan lihat kenapa orang 

membenci mereka. Aku pun bakal bilang bahwa 

agama Quaker merupakan ancaman yang serius bagi 

Amerika Serikat. Jadi itu persoalan ruang dan waktu. 

Tapi tidak, mereka semua sama-sama busuk, keliru, 

tidak jujur, korup, tanpa humor, dan berbahaya, itu 

kesimpulan akhirnya. 

Harris: Ada satu pokok yang kau sampaikan di sini 

yang menurutku perlu kita membahas lebih lanjut, 

yakni bahwa bahaya nirakal budi tidak pernah dapat 

terantisipasi. Ketika cara seseorang berinteraksi 

dengan orang lain dan alam semesta adalah dengan 

mengafirmasi kebenaran yang tidak layak dia 

afirmasi, kerugiannya bisa tak terbatas. Kalau 

mengangkat kasus yang kusebut tadi, penelitian sel 
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diembuskan 

 
1 Benjamin Franklin (1706–90): tokoh terkemuka Pencerahan Amerika 
dan salah satu Bapak Bangsa Amerika Serikat; anggota “Panitia Lima” 
[Committee of Five] yang menulis Deklarasi Kemerdekaan pada 1776; 
Presiden Pennsylvania, 1785–8. 
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ke dalam zigot pada saat pembuahan ternyata 

gagasan yang berbahaya. Kesannya tidak 

mengancam, hingga muncul sesuatu seperti 

penelitian sel batang. Di situ gagasan tersebut 

menghalangi penelitian yang sangat menjanjikan dan 

bisa menyelamatkan nyawa. Kita hampir tidak bisa 

memprediksi berapa banyak nyawa akan menjadi 

korban dogmatisme, karena konfliknya dengan 

realitas muncul tiba-tiba. 

Hitchens: Ya, makanya menurutku semuanya mulai 

kacau pada saat kaum Helenis Yahudi dikalahkan 

oleh kaum Mesianis Yahudi – peristiwa yang kini 

dirayakan seolah-olah biasa saja sebagai Hanukkah. 

Itulah titik balik terburuk umat manusia. Beberapa 

orang menetapkan kembali pengurbanan hewan, 

sunat, dan kultus Yahweh di atas Helenisme dan 

filsafat. Dan agama Kristen adalah plagiarisme dari 

hal itu. Agama Kristen takkan pernah ada jika hal itu 

tidak terjadi, begitu juga Islam. Tentu akan muncul 

kultus gila yang lain dan seterusnya, tetapi mungkin 

ada kesempatan agar peradaban Helenistik tidak 

hancur. 

Harris: Masih ada Dalai Lama untuk kau khawatirkan. 

Hitchens: Bukan soal jumlah orangnya, tapi soal, 

kalau boleh kuistilahkan, meme dan penularannya. 

Aku tentu akan berkata pada 1930-an bahwa Gereja 

Katolik adalah organisasi paling mematikan, karena 

aliansinya dengan fasisme yang eksplisit dan terbuka 

dan busuk. Gereja yang jauh paling berbahaya. Tapi 
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kini aku tidak akan bilang bahwa Paus adalah 

otoritas religius paling berbahaya. Barang tentu, 

Islam adalah agama paling berbahaya, dan mungkin 

karena tidak ada paus yang bisa menyuruhnya 

berhenti melakukan sesuatu, membuat maklumat 

berisi— 

Harris: Ya. Tidak ada kontrol dari atas. 

Hitchens: Ya, tentu saja. Tapi aku tetap harus 

mengatakan bahwa agama Yahudi adalah akar dari 

masalahnya. 

Harris: Meskipun ia jadi akar dari masalahnya 

mengingat obsesi Islam dengan tanah itu. Jika umat 

Islam tidak peduli tentang Palestina, para pemukim 

boleh berusaha sesuka hati mendatangkan Mesias. 

Tidak akan ada masalah. Masalahnya hanya konflik 

antara klaim-klaim atas properti. Kedua belah pihak 

bersalah, tapi satu-satunya alasan kenapa 200.000 

pemukim berpotensi untuk memicu konflik global 

adalah karena ada satu miliar orang yang sangat 

peduli apakah para pemukim itu membongkar 

Masjid Al-Aqsa dan— 

Hitchens: Dan itu cita-cita mereka. Karena mereka 

berkeyakinan bahwa sebagian dari Bumi ini lebih 

suci dari bagian yang lain – keyakinan paling gila 

atau irasional atau tidak senonoh. Jadi cukup 

beberapa dari mereka, yang menganut pandangan itu 

dan memiliki kekuasaan untuk mewujudkannya, 

untuk memicu konflik peradaban, dan peradaban 

bisa saja kalah dalam konflik itu. Kurasa kita akan 

sangat beruntung seandainya bisa melalui konflik ini 
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Harris: Komentar itu membawa kita ke topik yang 

sangat bagus. Apa harapan dan ketakutan terbesar 

kita di sini? Apa menurutmu yang dapat dicapai 

dalam masa hidup anak-anak kita? Menurutmu apa 

saja sebenarnya taruhannya? 

Dennett: Dan bagaimana bisa hal itu dicapai? 

Harris: Dan adakah sesuatu yang kita bisa perbuat, 

selain dari kritik belaka? Adakah langkah-langkah 

praktis? Dengan sumber daya yang cukup, apa yang 

bisa kita lakukan untuk menyebabkan perubahan 

gagasan yang signifikan? 

Hitchens: Kurasa diriku berada di pihak yang kalah 

secara politis dan di pihak yang menang secara 

intelektual. 

Dennett: Tak ada yang bisa dilakukan? 

Hitchens: Dengan semangat zaman sekarang, 

menurutku kita tidak akan dituduh terlalu sombong 

jika kita menyebut diri, atau tidak keberatan jika 

disebut demikian, telah membuka dan melanjutkan 

dan pada umumnya memenangkan suatu argumen 

yang sudah terlalu lama diabaikan. Dan itu benar di 

Amerika Serikat dan Inggris pada saat ini, itu 

kesanku. Tapi secara global menurutku kita ini 

minoritas kecil yang terus mengecil, yang akan 

dikalahkan oleh kekuatan teokrasi. 

Harris: Jadi menurutmu kita akan kalah? 

Hitchens: Kurasa mereka akhirnya akan 

menghancurkan peradaban. Aku sudah lama berpikir 
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Dennett: Ya, kau mungkin saja benar, karena hal itu 

bisa terjadi dalam satu malapetaka saja. 

Hitchens: Itu ketidaksetujuan besarku dengan 

Profesor Dawkins: Bagiku, kitalah, dan Divisi Lintas 

Udara ke-82 dan ke-101,1 pejuang asli sekularisme 

saat ini, orang-orang yang sungguh melawan musuh 

utama. Dan barangkali, di antara para sekularis, hal 

itu pasti dianggap sebagai sikap paling nyentrik yang 

bisa dianut. Itu sikap takhayul bagi mereka. Aku 

memercayainya sebagai fakta mutlak. Hanya karena 

kemauan Amerika Serikat untuk memerangi dan 

menghadapi teokrasilah ada kesempatan untuk 

mengalahkannya. Argumen-argumen kita tidak 

relevan sama sekali. 

Harris: Mungkin ada jauh lebih banyak orang yang 

setuju denganmu, meskipun tidak di wilayah Irak. 

Maksudku, bisa saja kita membutuhkan Divisi Lintas 

Udara ke-82 untuk melancarkan perang yang lain di 

tempat yang lain, demi tujuan tersebut. 

Hitchens: Voilà! Tentu saja, ada pengecualian yang 

perlu kuungkapkan, dan dengan senang hati 

kuberikan kepadamu. Tapi pada prinsipnya, 

menurutku itu pengakuan yang sangat penting. 

Dawkins: Sayangnya waktu kita sudah mau habis. 

Hitchens: Mungkin kaset rekamannya juga. [Tawa] 

 
1 Divisi-divisi infanteri lintas udara angkatan darat AS, dengan kekhasan 
operasi penyerbuan dari udara; sedang aktif di Irak dan Afghanistan. 
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Dawkins: Menurutku perbincangan ini luar biasa. 

Dennett: Ya, bagus sekali. 

Dawkins: Terima kasih banyak. 

Dennett: Ada banyak yang perlu kita pikirkan. 
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