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DASAR PEMIKIRAN

Terlebih dahulu dengan memohon ampun kepada Allah SWT disini penulis mencoba untuk 
membuka tanda-tanda kebesaran Allah SWT mengenai manusia dan jin untuk berlomba 
mempergunakan ilmu pengetahuan berdasarkan photon, quark dan struktur molekuler asam nukleat 
atau deoxyribonucleic acid (DNA) 

Dalam Al Quran ditemukan satu ayat yang menjadi kunci untuk membuka rahasia tentang manusia 
dan jin untuk berlomba mempergunakan ilmu pengetahuan yaitu ayat: 

"Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan 
bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. (Ar Rahmaan :
55: 33)

"Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin.  (Ar Rahmaan : 55: 31)

Dalam usaha membuka tabir manusia dan jin untuk berlomba mempergunakan ilmu pengetahuan 
penulis mendasarkan pada photon, quark dan deoxyribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat 
atau struktur molekuler asam nukleat. 

HIPOTESE 

Disini penulis mengajukan hipotese manusia dan jin mampu mempergunakan ilmu pengetahuan 
untuk melintasi langit dan bumi apabila dilihat dari sudut photon, quark dan Deoxyribonucleic acid 
(DNA)

DEOXYRIBONUCLEIC ACID (DNA) 

DNA adalah tempat penyimpanan informasi genetik yang memiliki struktur rangkap yang 
membentuk heliks ganda dan yang mengandung makromolekul polinukleotida yang tersusun secara
berulang dari polimer nukleotida. Nukleotida ini adalah terdiri dari folat, gula 5 karbon dan salah 
satu dari basa nitrogen. Basa nitrogen adalah Guanin (G), Adenin(A), Cytocine(C) dan Timin (T). 

Guanin (G) adalah terdiri dari 5 buah atom karbon, 5 buah atom nitrogen, 1 buah atom oksigen dan 
5 buah atom hidrogen. Adenin(A) memiliki 5 buah atom karbon, 5 buah atom nitrogen dan 5 buah 
atom hidrogen. Cytocine (C) berisikan 4 buah atom karbon, 3 buah atom nitrogen, 1 buah atom 
oksigen dan 5 buah atom hidrogen. Timin (T) mengandung 5 buah atom karbon, 2 buah atom 
nitrogen, 2 buah atom oksigen dan 6 buah atom hidrogen. Folat berisikan 1 buah atom fosfor, 4 
buah atom oksigen dan 2 buah atom hidrogen. Adapun Gula 5 karbon memiliki 5 buah atom karbon,
2 buah atom oksigen dan 8 buah atom hidrogen. 

PHOTON

Photon merupakan partikel elementer dari tipe boson dan pembawa interaksi elektromagnetik. 



QUARK

Untuk mengetahui quark, kita perhatikan salah satu atom hidrogen yang menjadi unsur bangunan 
tubuh manusia, binatang, tumbuh tumbuhan dan buah buahan serta benda benda mati. Kemudian 
kita buka tubuh atom hidrogen itu, kita akan menemukan satu elektron dan satu inti proton. 
Seterusnya jika proton ini dibelah, maka kita akan menemukan dua quark atas dan satu quark 
bawah. Dimana tiga quark ini dikombinasikan dengan gluon. 

MANUSIA DAN JIN SAMA SATU JENIS

Nah, sekarang kita gali sampai keakarnya rahasia yang terkandung dibalik ayat: " Hai jama'ah jin 
dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah,...(Ar 
Rahmaan : 55: 33) 

Ternyata sekarang terbongkar rahasia dibalik ayat (Ar Rahmaan : 55: 33) 

Yaitu manusia mempunya saingan dalam hal mempergunakan ilmu pengetahuan untuk mengarungi 
alam raya ini.

JIN ADALAH SAINGAN BERAT MANUSIA UNTUK MENGARUNGI ALAM RAYA

Mengapa jin dianggap saingan manusia?

Jawabannya adalah

Tersembunyi dibalik ayat:  ”Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu 
bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Quran), lalu mereka berkata: Sesungguhnya
kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan, (Al Jin: 72: 1) 

Kemudian tersimpan dibalik ayat: ”dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui (rahasia) 
langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api, (Al Jin: 72: 
8)  

Nah sekarang, bagaimana manusia dan jin untuk menerima tantangan Allah "Hai jama'ah jin dan 
manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah,...(Ar 
Rahmaan : 55: 33) 

SIAPA YANG MENGUASAI ILMU PENGETAHUAN DIA LAH YANG MENANG

Sekarang, Allah telah membuka jalan keluarnya yang tersembunyi dalam ayat: "...kamu tidak dapat 
menembusnya kecuali dengan kekuatan. (Ar Rahmaan : 55: 33) 

Nah rupanya, dengan kekuatan yang berarti ilmu pengetahuan tentang alam raya ini.

Siapa diantara manusia dan jin yang menguasai ilmu pengetahuan tentang alam raya ini, maka dia 
lah yang akan sampai kepada Allah.

Tentu saja, sampai detik sekarang ini ilmu pengetahuan manusia tentang alam raya ini masih seperti
sebutir pasir belum bisa dipakai untuk mencapai Allah yang sebenarnya.



SEJAUH MANA ILMU PENGETAHUAN JIN TENTANG ALAM RAYA INI TIDAK JAUH 
BERBEDA DENGAN APA YANG TELAH DIKUASAI OLEH MANUSIA

Mengapa ilmu pengetahuan tentang alam raya yang dimiliki oleh jin tidak jauh berbeda dengan 
ilmu pengetahuan tentang alam raya yang dimiliki oleh manusia?

Jawabannya adalah,

Karena, kalau seandainya manusia telah menguasai alam raya ini lebih dari pada jin, maka tidak 
mungkin Allah mendeklarkan: " Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus 
(melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah,...(Ar Rahmaan : 55: 33) 
 
Disinilah rahasia yang terbongkar, yaitu pengetahuan tentang alam raya yang dimiliki oleh manusia 
dan jin masih seimbang.

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa  rahasia yang terkandung 
dibalik ayat: " Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit 
dan bumi, maka lintasilah,...(Ar Rahmaan : 55: 33) 

Ternyata sekarang terbongkar rahasia dibalik ayat (Ar Rahmaan : 55: 33) 

Yaitu manusia mempunya saingan dalam hal mempergunakan ilmu pengetahuan untuk mengarungi 
alam raya ini.

JIN ADALAH SAINGAN BERAT MANUSIA UNTUK MENGARUNGI ALAM RAYA

Mengapa jin dianggap saingan manusia?

Jawabannya adalah

Tersembunyi dibalik ayat:  ”Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu 
bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Quran), lalu mereka berkata: Sesungguhnya
kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan, (Al Jin: 72: 1) 

Kemudian tersimpan dibalik ayat: ”dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui (rahasia) 
langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api, (Al Jin: 72: 
8)  

Nah sekarang, bagaimana manusia dan jin untuk menerima tantangan Allah "Hai jama'ah jin dan 
manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah,...(Ar 
Rahmaan : 55: 33) 

Sekarang, Allah telah membuka jalan keluarnya yang tersembunyi dalam ayat: "...kamu tidak dapat 
menembusnya kecuali dengan kekuatan. (Ar Rahmaan : 55: 33) 

Nah rupanya, dengan kekuatan yang berarti ilmu pengetahuan tentang alam raya ini.

Siapa diantara manusia dan jin yang menguasai ilmu pengetahuan tentang alam raya ini, maka dia 
lah yang akan sampai kepada Allah.

Tentu saja, sampai detik sekarang ini ilmu pengetahuan manusia tentang alam raya ini masih seperti



sebutir pasir belum bisa dipakai untuk mencapai Allah yang sebenarnya.

Mengapa ilmu pengetahuan tentang alam raya yang dimiliki oleh jin tidak jauh berbeda dengan 
ilmu pengetahuan tentang alam raya yang dimiliki oleh manusia?

Jawabannya adalah,

Karena, kalau seandainya manusia telah menguasai alam raya ini lebih dari pada jin, maka tidak 
mungkin Allah mendeklarkan: " Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus 
(melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah,...(Ar Rahmaan : 55: 33) 
 
Disinilah rahasia yang terbongkar, yaitu pengetahuan tentang alam raya yang dimiliki oleh manusia 
dan jin masih seimbang.
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