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PENDAHULUAN 

Bangsa Indonesia menympan berbagai kemajemukan dan keberanekaan. 
Kemajemukan dan keberanekaan itu mewujud dalam pelbagai segi kehldupan 
bangsa Indonesia yang menempatl segugusan kepulauan yang rlbuan jumlah
nya di satu kawasan yang amat luas wilayahnya . Bangsa Indonesia terdirl 
darl dan dibentuk oleh berbagal suku bangsa yang mempunyal adat lstiadat 
dan bahasa sendlri-sendirl di samping menganut agama yang berbeda-beda. 
Oleh karena itu, adalah suatu hal yang tak terhindarkan bahwa tata nllal 
yang dlhargai dan dihayati oleh masyarakat tidak sama apal21gl satu. 

Bahwa seal tata nilai merupakan hal yang amat asasi bagi keberadaan 
suatu masyarakat adalah jalas, sebab ia menyangkut makna dan dlmensl 
kedalaman dalam kehldupan manusia. Ia adalah cita maknawi yang menjadl 
tujuan dan pedoman manusia dalam berbuat dan melakukan sesuatu. Ia men
dasari alam pikiran dan tingkah laku manusia, balk sebagai orang seorang 
maupun sebagai kelompok masyarakat dalam memahami, ~ menafsirkan dan 
menghayati dunia dan llngkungannya. 

Atas dasar anggapan diatas, tantu saja agama sebagai salah satu sum
bar nilai merupakan seal yang amat panting . Ia memilikl arti , peranan dan 
sumbangan yang amat panting dan berharga bagi kehidupan manusia. Bahkan 
dapat dlkatakan bahwa hampir semua - kalau tidak setlap - kebudayaan 
besar dan bersejarah telah diilhaml dan dilatarbelakangl o leh ntlal-nll<~i dan 
Idee -idee yang barakar pada agama-agama basar. Agamalah yang membe
rikan ethos spirituil yang amat besar daya dan wilayah pengaruhnya bagi 
kehldupan dan kebudayaan man usia . 

Dalam hubungan masalah dl atas, seal yang kaml anggap perlu beroleh 
perhatian untuk ditelaah dan ditelitl lebih jauh dan lebih dalam adalah (I) 
bagaimanakah perwujudan agama dalam tata budaya dan kebudayaan bangsa 
klta, dan ( ii) bagalmanakah perwujudan agama dalam tata dan kenyataan 
sosial masyarakat k1ta . 

Seal diatas kami anggap amat panting oleh karena bangsa Indonesia 
adalah bangsa yang religlus, dan masyarakat yang kita clta-cltakan saperti 
dltegaskan oleh Kepala Negara dalam Peringatan Dies Natalis ke XXV Uni
versitas Indonesia baru-baru inl adalah masyarakat sosialistis rellglus. Namun 
lepas dari pertimbangan di atas, sesungguhnya pengetahuan tentang agama, 
balk sebagai gejala budaya maupun sebagai gejala sosial amatlah penting, 
bukan saja bagi kalangan ilmiawan dan dunia ilmu pengetahuan akan tetapl 
juga bagi perencana dan pelaksana pembangunan di negeri kita . 

Pengembangan Pengetahuan l<e lslaman di Indonesia. 

Sebenarnya pengetahuan tentang agama Islam telah lama hadlr dalam 
masyarakat bangsa kita, berbarengan dengan kedatangan agama Islam di ta
nah air kita . Akan tetapi pengetahuan tentang agama Islam tersebut tidak 
mengalami perkembangan yang berarti dibanding dengan parubahan-parubahan 
yang terjadl dalam kehidupan masyarakat bangsa kita, yang menyangkut balk 
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