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Memecahkan “Unsolved Mysteries”
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Unsolved Mysteries

1. Di awal pembentukan alam semesta (big bang) jumlah materi dan anti-materi
adalah sama. Namun mengapa saat ini semesta galaksi ini hanya terdiri dari materi
(anti materi sangat-sangat sedikit ditemukan) ?

2. Penemuan blackhole memunculkan solusi-solusi wormhole dan superstring, yang 
secara teori memungkinkan adanya perjalanan lintas waktu. Mungkinkah diciptakan
mesin waktu di dunia ini ?

3. Penemuan riak (ripple) pada struktur microwave background radiation menunjukkan
bahwa semesta galaksi ini mempunyai massa yang jauh lebih besar dari yang 
terlihat. Kemana hilangnya massa yang besar ini ?

4. Proyek SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence) belum berhasil mendengar
suara kehidupan dari semesta galaksi. Apakah semesta ini tidak berpenghuni ?

5. Untuk menampung big bang dibutuhkan ruang kosong (false vacuum) . Sifat false 
vacuum ini memungkinkan terjadinya big-bang atau alam semesta lain, sehingga
akan banyak alam semesta, dan tidak akan pernah berhenti. Benarkah ?

6. Teori Relativitas dan Teori Quantum mempunyai arah yang berbeda. Adakah teori
yang bisa menyatukan keduanya ?

7. Ada harapan teori bahwa ruang dan waktu bersifat self-organized. Konsekuensinya
adalah adanya sistem yang sangat kompleks. Mungkinkah ruang dan waktu self-
organized ?

Kalau tidak mudeng … lewatkan saja slide ini
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Sebenarnya kita bukanlah cosmologist
tapi siapa tahu CLUE nya ada di kitab suci

• Ngomong dunia galaksi berarti ngomong tentang langit

• Dalam Quran, langit dinyatakan dalam 2 kata
– Sama’ yang menggambarkan langit dari sudut pandang manusia

menatap ke atas langit. Sehingga sebagai pasangan Sama’ maka Ard
(bumi) adalah planet bumi tempat manusia berpijak

– Samawat yang menggambarkan langit dari sudut pandang penciptaan
alam semesta. Sehingga sebagai pasangan Samawati maka Ard adalah
benda-benda selain Langit, yaitu alam galaksi yang didalamnya ada
bintang dan planet, termasuk matahari dan planet bumi.

• Para cosmologist masih mengamati langit (alam galaksi) dengan
menggunakan sudut pandang pengamatan manusia dari planet 
bumi

• Kita coba membantu memberi CLUE (petunjuk) dari sudut pandang
penciptaan alam semesta
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Menyusun puzzle alam semesta-1

• Dalam konteks penciptaan alam semesta, Galaksi dan bintang bukan termasuk
bagian dari langit, melainkan hanya merupakan hiasan dari langit yang terdekat

Sesungguhnya Kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-
bintang, 37:6. 

• Di ‘atas’ langit terdekat ada lapisan-lapisan langit lagi sampai tujuh lapis langit
Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa dan Dia mewahyukan pada tiap-
tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang 
cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan
Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. 41:12.

• Bagian alam semesta yang bukan langit, yaitu Ard, juga mempunyai tujuh lapis 
sebagaimana langit

Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi (Ard). Perintah Allah 
berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu, dan sesungguhnya Allah, ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu. 65:12.
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Menyusun puzzle alam semesta-2

• Bagian terluar alam semesta ini adalah Arasy dan Air

Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah Arasy-Nya
di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan jika
kamu berkata (kepada penduduk Mekah): "Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan
sesudah mati", niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata: "Ini tidak lain hanyalah
sihir yang nyata". 11:7. 

• Ada Lohmahfuz yang mencatat segala yang terjadi di langit dan bumi

Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al Qur'an 
dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu di
waktu kamu melakukannya.  Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biar pun sebesar
zarah (atom) di bumi atau pun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang 
lebih besar dari itu, melainkan (semua tercatat) dalam kitab yang nyata (Lohmahfuz). 
10:61. 

• Allah “bersemayam” di atas Arasy

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam 
masa, kemudian Dia bersemayam di atas Arasy untuk mengatur segala urusan. Tiada 
seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izin-Nya. (Zat) yang 
demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak 
mengambil pelajaran? 10:3. 
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Susunan “Bola” Alam Semesta saat ini

Arasy

Air

Langit

Ard

ALLAH

ALLAH
ALLAH

ALLAH

Loh Mahruz

Catatan: besaran gambar tidak skala
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Di Lapisan manakah kita ?

• Penemuan riak (ripple) pada struktur microwave background radiation 
menunjukkan bahwa alam galaksi yang diamati para cosmologist belum melewati
satu lapis Ard

• Tawaf saat umrah dipraktekkan jamaah dengan melakukan 3 kali lari kecil dan 4
kali berjalan kaki (lebih lambat) mengelilingi hajar aswad. Hal ini sebanding dengan
kecepatan galaksi kita yang sudah melambat.

• Lapisan ke-7 Ard bersentuhan dengan lapisan pertama Langit dan menimbulkan 
‘panah-panah bintang’. Sejauh ini ‘panah-panah bintang’ ini belum terlihat, 
sehingga kemungkinan lokasi galaksi kita tidak berada pada lapisan Ard ke-7. 

dan sesungguhnya kami (jin) telah mencoba mengetahui (rahasia) langit, maka kami mendapatinya 
penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api, 72:8. 
Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan Kami jadikan 
bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang 
menyala-nyala. 67:5. 

• Maka diperkirakan galaksi kita dan galaksi yang saat ini diamati cosmologist berada 
pada lapisan Ard ke-4, atau ke5 atau ke-6

• Ini merupakan CLUE pertama yang kita berikan pada cosmologist untuk terus 
mencari dan mengeksplorasi ripple yang membentuk ‘dinding/lapisan’ galaksi dan
mengetahui di lapisan mana letak bumi diantara susunan Alam Semesta ini.
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Manusia baru mengeksplorasi 
sebagian kecil alam semesta

Arasy

Air

Langit

Ard

ALLAH

ALLAH
ALLAH

ALLAH
Loh Mahruz

Lingkup eksplorasi alam galaksi oleh 
manusia/cosmologist hingga saat ini



9

Waahhh …

Ternyata wisata galaksi kita kemarin 

belum menembus satu lapisan Ard

belum ketemu pusat Ard

belum sampai ke lapisan-lapisan Samawat (langit)

Apalagi menembus Air dan Arasy

dan ketemu Allah di sidratul muntaha 

Tapi setidaknya kita bangga, 

sudah mencoba menjadi cosmologist  

telah memberikan satu Clue
dan kelihatannya masih akan memberi beberapa clue lagi
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