
Mustopa Marli Batubara



Manuasia ialah makhluk pencari kebenaran,
Ada tiga jalan untuk mencari, menghampiri
dan menemukan kebenaran, yaitu Ilmu,
Filsafat dan Agama, ke tiga cara ini
mempunyai ciri-ciri tersendiri dalam
mencari, menghampiri dan menemukan
kebenaran. Ke tiga institusi tersebut
mempunyai titik persamaan, titik perbedaan
dan titik singgung yang satu terhadap yang
lainnya.



Ilmu pengetahuan itu ialah hasil usaha
pemahaman manusia yag disusun dalam satu
sistema mengenai kenyataan, struktur,
pembagian, bagian-bagian dan hukum-
hukum tentang hal-ikhwal yang diselidikinya
(alam, manusia dan juga agama) sejauh yang
dapat dijangkau daya pemikiran manusia
yang dibantu penginderaanya, yang
kebenarannya diuji secara empiris, riset dan
eksperimental



Filsafat ialah ilmu istimewa yang mencoba
menjawab masalah-masalah yang tidak dapat
dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa, karena
masalah-masalah termaksud di luar atau di atas
jangkauan ilmu pengetahuan biasa.

Filsafat ialah hasil daya upaya manusia dengan
akal-budinya untuk memahami (mendalami dan
menyelami) secara radikal dan integral hakikat
satwa-yang-ada; hakikat Tuhan, hakikat alam
semesta, dan hakikat manusia. Serta sikap
manusia termaksud sebagai konsekuensi
daripada faham (pemahaman) nya tersebut.



Agama pada umumnya ialah:
 Satu sistema credo (tata keimanan dan tata
keyakinan) atas adanya sesuatu yang mutlak di
luar manusia.

 Satu sistema ritus (tata peribadatan) manusia
kepada yang dianggapnya mutlak itu.

 Satu sistema norma (tata kaidah) yang mengatur
hubungan manusia dengan manusia dan alam
lainnya, sesuai dan sejalan tata keimanan, tata
peribadatan termaksud di atas.

Ditinjau dari segi sumbernya maka agama dapat
dibedakan atas Agama Samawi (agama langit,
agama wahyu, Din as-Samawi) dan Agama
Budaya (agama bumi, agama filsafat, Din al-
Ardhi)



Agama Islam ialah;
Wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-
Nya untuk disampaikan kepada segenap umat
manusia, sepanjang masa dan setiap persada.

Satu sistema keyakinan dan tata ketentuan Ilahi yang
mengatur segala pri-kehidupan dan penghidupan
manusia dalam pelbagai hubungan; baikhubungan
manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan
manusia dengan sesama manusia, ataupun hubungan
manusia dengan alam lainnya (nabati, hewani dsb).

Bertujuan keridhaan Allah, keselamatan dunia dan
akhirat serta rahmat bagi segenap alam dan,
Bersumber Kitab Suci Al Qur’an yang dilengkapi dan
ditafsirkan oleh Sunnah Rasulullah SAW berupa
Hadits.



Baik Ilmu maupun Fisfafat ataupun Agama bertujuan yang
sama yaitu mencari kebenaran.

 Ilmu pengetahuan dengan metodanya sendiri mencari
kebenaran tentang alam dan termasuk di dalamnya
manusia.

 Filsafat dengan wataknya sendiri pula, menghampiri
kebenaran, baik tentang alam maupun tentang manusia
(yg belum atau tidak dapat dijawab oleh ilmu, karena di
luar atau di atas jangkauannya) ataupun tentang Tuhan.

 Agama, dengan karakteristiknya sendiri pula, memberikan
jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan
manusia baik tentang alam, maupun tentang manusia
ataupun tentang Tuhan.



Baik ilmu pengetahuan dan filsafat ke duanya bersumber
yang sama yaitu ra’yu (akal, budi, rasio) manusia.
Sedangkan agama bersumber wahyu dari Allah SWT.

Ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan jalan
penyelidikan (riset) pengalaman (empiris) dan percobaan
(eksperimen) sebagai batu ujian.

Filsafat mencari kebenaran dengan jalan mengembarakan
akal-budi secara radikal (mengakar), integral (menyeluruh)
serta universal (mengalam) tidak merasa terikat oleh
ikatan apapun, kecuali oleh ikatan tangganya sendiri
bernama logika.

Manuasia mencari kebenaran dalam Agama dengan jalan
mempertanyakan (mencari jawaban tentang) pelbagai
masalah asasi dari atau kepada Kitab Suci, kodifikasi,
Firman Ilahi untuk menusia di atas planet bumi ini.



Tidak semua masalah yang dipertanyakan manusia dapat
dijawab secara positif oleh ilmu pengetahuan, karena ilmu
pengetahuan terbats oleh subyeknya (sang penyelidik),
oleh obyeknya (baik obyek material maupun formanya),
oleh metodologinya.

Tidak semua masalah yang tidak atau belum terjawab oleh
ilmu, lantas dengan sendirnya dapat dijawab oleh filsafat.
Filsafat sifatnya spekulatif dan juga alternatif, tentang
suatu masalah asasi yang sama terdapat pelbagai jawaban
para filsuf. Sesuai dan sejalan dengan titik tolak sang
akhli filsuf itu.

Agama memberi jawaban tentang banyak (pelbagai) soal
asasi yang sama sekali tidak terjawab oleh ilmu, yang
dipertanyakan (namun tidak terjawab secara bulat) oleh
filsuf. Agama (Al-Qur’an memberi dorongan (motif),
pengarahan dan tujuan kepada Ilmu dan Filsafat.



Tidak semua persoalan manusia terdapat
jawabannya dalam Agama, seperti;

 Persoalan-
 persoalan yang tiada secara jelas dan tegas
tersurat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, maka
diserahkan kepada Ijtihad (hasil daya pemikiran
manusia yang tiada berlawanan dengan jiwa dan
semangat Al-Qur’an dan As-Sunnah.

 Persoalan-persoalan yg tetap merupakan
misteri, dikabuti rahasia yg tiada terjangkau
akal-budi dan fakultas-fakultas rohani manusia
lainnya karena terbatasnya, yang merupakan ilmu
(dengan sifat mutlak) Allah SWT, yang karena
kebijaksanaanNya, tiada dilimpahkanNya kepada
manusia, seperti hakikat ruh, hakikah qadha dan
qadar dll.



Hubungan-huhungan Al-Qur’an dengan ilmu pengetahuan
menjadikan salah satu bukti bahwa Al-Qur’an bukan
berasal dari karangan Nabi Muhammad SAW tetapi dari
Allah SWTsebagai sumber segala ilmu lebih jauh membuat
para pemikir Islam semakin yakin atas keimanan dan ke
Islamannya.

Sebagai keutamaan Al-Qur’an yaitu andaikata dalam
setiap terjemahannya Al-Qur’an tidak ada lagi teks aslinya
yang berbahasa Arab, penerjemahan akan semakin
menjauh. Tetapi Al-Qur’an walaupun terjemahannya
disesuaikan dengan cerita, situasi dan kondisi secara
fleksibel, orang-orang msih dapat melihat aslinya Kitab
tersebut dan menguraikannya secara harfiah…Itulah janji
Allah SWT untuk melindungi Al-Qur’an sepanjang masa
sehingga kebenaran ilmu dapat dicari kebenarannya
sepanjang masa.



“Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang
benar, Dia menuntupkan malam atas siang dan
mentupkan siang atas malam dan menundukkan matahai
dari bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang
ditentukan. Ingatlah Dialah Yang Mahas Perkasa Lagi
Maha Pengampun”

Penterjemahan Al_qur’an selama ini biasanya hanya
cenderung memperhatikan sastranya sebagai contoh: kata
kawwiru dalam ayat di atas (menutupkan) diterjemahkan
beraneka agam . Ada yang mengartikan sebagai menutup
kan, sebagai mengganti, sebagai menyungkupkan, sebagai
putaran, menggalighkan, memutarkan ataupun menutup
kan. Dlm kamus Bhs Indonesia kawwiru diterjemahkan
sebagai DijadikanNya. APA TERJEMAHAN kawwiru
MENURUT AKHLI ILMU FALAK ??????? Merurice Bucailleh
Dokter Ahli Bedah dari Perancis menginginkan bahwa agar
“setiap ilmuwan dapat membahas maing-masing disiplin
ilmu yang dikuasainya dan memperhatikan segi ilmiahnya”



Prof. dr. Haroen Noerasid dalam pidato
pengukuhan guru besarnya di UNAIR Surabaya
menyampaikan bahwa dalam keadaan diare
seorang bayi harus tetap mnum air susu ibu
(ASI). Karena ASI merupakan susu alamiah yang
baping baik terutama untuk bayi yang baru lahir,
lebih-lebih bila bayi tersebut preatur. Dg
menkinsumsi ASI bayi yg baru lahir mendapat ASI
yg mengandung colostrum, yg menjadikan bayi
tsb kebal terserang inpeksi, terutama infeksi
pada usus dan anggota badan lainnya.

Dalam Al-Qur’an jelas disebutkan “Para ibu
hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2
tahun penuh yaitu bagi yang ingin
menyempurnahkan masa penyusuannya…”
(QS.2:233)


