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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1  Latar Belakang Masalah 

Pada era ini, nyaris semua tatanan realitas menjadi semu dan kabur, 

dimana kehidupan tak lagi memperoleh makna yang terdalam dari diri manusia, 

sementara itu realitas menjadi objek bagi manusia. Akibatnya kebenaran dan 

kesadaran harus dirumuskan ulang karena telah terreduksi ke tingkat paling 

rendah: banalitas. Orang, demikian M. Arkoun, telah terbiasa menjelajahi bidang-

bidang agama, pemikiran dan ilmu pengetahuan secara terpisah.
1
 

Filsafat dan sains yang diharapkan memiliki peran dan kunci penting demi 

terjadinya harmonis kesadaran di dalam diri manusia, demikian juga agama yang 

memegang ranah esoteris semakin terpinggirkan, begitupun ilmu-ilmu eksakta 

yang semakin mengukuhkan keefektifan penjelasannya tentang realitas objektif, 

maka disiplin-disiplin teologi semakin dipojokkan sebagai pengetahuan subjektif. 

Evolusi scientisme sejak abad XIX tersebut berakhir pada penyisihan agama 

sebagai sumber kebenaran mutlak dan menentukan status serta kecenderungan 

khas ilmu pengetahuan.
2
 Hal itu menjadi timpang mengingat bahwa sejatinya 

kesinambungan antara subjek yang berpikir dan yang dipikirkan tentu saja tidak 

melulu hal yang eksakta. Ranah metafisis, yang sejatinya ada di dalam diri 
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manusia, seperti halnya nilai suatu karya seni lukis dan bahkan sastra (ilmu-ilmu 

humaniora), akan selalu tak dapat dikuantifisir.
3
 

Ini yang sejatinya hilang di zaman ini, era abad ke-21. Huston Smith 

dalam bukunya, Ajal Agama Di Tengah Kedigdayaan Sains dengan tegas 

mengutarakan masalah yang kian akut diidap oleh manusia modern dalam 

memandang segala sesuatu saat ini, 

Krisis yang dihadapi dunia ketika memasuki ambang milenium baru terletak pada 

sesuatu yang lebih dalam ketimbang cara-cara mengorganisasikan sistem politik 

dan ekonomi. Dengan cara yang berbeda-beda, baik Timur maupun Barat harus 

menghadapi krisis bersama yang disebabkan oleh kondisi spiritual dunia modern. 

Kodisi itu dicirikan oleh rasa kehilangan, baik kepastian religius maupun pada 

Yang Transenden dalam cakrawala yang lebih luas. Hakikat kehilangan itu aneh, 

tetapi sesuangguhnya sangat logis. Ketika, bersamaan dengan tebitnya pandangan-

dunia ilmiah, umat manusia mulai memandang dirinya sebagai pembawa makna 

tertinggi (antroposentris) dalam dunia dan ukuran bagi segalanya, maka kehidupan 

mulai kabur dan kemuliaan harkat manusia memudar. Dunia kehilangan dimensi 

kemanusiawiannya, dan kita kehilangan kendali atas diri kita.
4
 

 

                                                      
3
 F. Schuon menekankan pandangannya yang fundamental mengenai akar dari persoalan 

kepastian dan kegamangan manusia akan suatu fondasi kepastian sebagai berikut, 

“Bukan suatu hal  yang mustahil mengembalikan kata “filsafat” pada makna aslinya. 

Filsafat yang memiliki akar makna “cinta kebijaksanaan” adalah ilmu yang mengenai 

segala prinsip yang fundamental. Ilmu ini bekerja dengan menggunakan ‘intuisi’ untuk 

‘merasakan’, dan bukan semata mengandalkan akal untuk „menyimpulkan‟. Bagi 

sebagian orang, esensi filsafat adalah kepastian, sebaliknya, bagi orang modern esensi 

filsafat adalah keraguan. Dengannya filsafat dianggap sebagai sebuah upaya berpikir 

tanpa premis. Mereka tidak menyadari bahwa anggapan itu sesungguhnya merupakan 

suatu premis tersendiri. Inilah kontradiksi klasik yang menubuh dalam pandangan 

„segalanya serba relatif‟. Segala sesuatu harus diragukan, kecuali keraguan itu sendiri.” 

Sehingga permasalahan kepastian sebagai suatu pegangan yang baku (fixed) pada 

akhirnya diserahkan pada sains yang, dengan satu dan lain cara, lebih memuaskan 

keraguan pada suatu kepastian dengan bahasanya eksak yang rigourus. Hal ini yang 

menjadikan dunia pada saat ini kehilangan suatu nilai transensensi, alih-alih 

mengukuhkan manusia sebagai eksistensi, intelejensi ruhani kian tumpul. F. Schuon 

menandaskan, “jalan keluar dari problem pengetahuan ini—jika memang hendak 

dianggap problem—yang pasti tidak dengan cara mengagungkan keraguan tersebut. 

Karena jika dilakukan, sama artinya dengan membunuh intelektual kita sendiri. 

Sebaliknya dengan kembali kepada sumber kepastian yang mampu mentransendensikan 

mekanisme mental menjadi satu-satunya jalan keluar dari persoalan itu. Sumber kepastian 

itu disebut intelek murni, intelejensi murni atau akal murni (akal aktif).” F. Schuon, 

Transfigurasi manusia: Refleksi Antrosophia Perennialis, Yogyakarta: Qalam, 2002, hlm. 

3-4. 
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Masalah yang mengemuka seperti di atas, tidak lain diakibatkan karena 

cara pandang manusia yang kian kabur, yakni menganggap setiap entitas dapat 

diukur dengan pendekatan kuantitatif, yakni cara pandang saintifik yang reduktif. 

Ketika itu dilakukan, bahkan kosmos
5
 (suatu tatanan universal mengenai 

keseluruhan semesta) di mana manusia hidup dan mengambil bagian, tidak lagi 

tampak sebagaimana jaringan ekosistem universal, melainkan murni sebagai 

objek. 

Manusia kemudian mengalami keropos batin karena kehilangan aspek 

humanistik dan aspek metafisiknya, seperti melemahnya keyakinan akan Tuhan 

dan norma agama. Bagian ini merupakan krisis eksistensial, karena manusia 

kehilangan pijakan atas dirinya yang sejati. Alih-alih menginsyafi sesuatu yang 

universal dan integral sebagai kesatuan tunggal yang melibatkan dirinya, ia 

sendiri bahkan boleh jadi menjadi manusia yang terfragmentasi (terkotak-kotak).
6
 

Kesinambungan antara manusia (sebagaimana adanya) dan realitas atau 

bahkan semesta kosmis tidak bisa dipisahkan, seperti halnya kesinambungan suatu 

instrumen yang menggerakkan satu kesatuan sistem yang terpadu. Tanpa yang 

satu, yang lainnya tidak dimungkinkan untuk berjalan. Sementara subjek menjadi 

satuan yang tidak lagi dapat diidentifikasi kepastian eksistensialnya, dunia realitas 

                                                      
5
 Yunani kosmos (dunia, alam semesta). Secara tradisional, kosmologi dianggap sebagai 

cabang metafisika yang bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan menganai asal dan susunan alam 

raya, penciptaan dan kekekalannya, vitalisme atau mekanisme, kodrat hukum, waktu, ruang, dan 

kausalitas. Penggunaan kata kosmos juga sering mengacu pada dualitas kosmos (keteraturan) dan 

chaos (carutmarut) dalam kaitannya dengan alam semesta. Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Jakarta: 

Gramedia, 2000, hlm. 501-502. 
6
 Filosof Prancis, Michael Foucault, menyebut zaman kita sebagai “era ruang” 

(fragmentasi). “Kita berada dalam era keserentakan: kita ada dalam era penyejajaran, era 

kedekatan dan kejauhan, era keberhimpitan dan pertebaran.” Lihat F. Budi Hardiman, Menggagas 

Manusia Sebagai Penafsir, Yogyakarta: Kanisius, 2005, hlm. 113. Pada sub bagian Ruang dan 

Fragmentasi: Sebuah Rancangan Hermeneutis. 
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sendiri menjadi diabaikan. Sebagaimana gambaran yang diungkapkan William C. 

Chittick, 

Kosmos dan seluruh isinya, termasuk manusia yang paling banyak berperan di 

dalamnya, telah diubah sedemikian rupa dan dimasukkan ke suatu tempat 

sehingga menjadi objek-objek yang terisolasi di dalam ruang hampa ontologis, 

spiritual, dan moral.
7
 

 

Permasalahannya adalah tidak setiap manusia (individu) menyadari bahwa 

di balik segala yang tampak—baik yang berskala kecil dan bahkan skala besar—

pada dasarnya ditopang oleh kekuatan nir-fisik. Ini pun berlaku pada struktur 

kosmologi (makrokosmos) yang pada gilirannya ditopang oleh kekuatan yang 

terselubung dan nir-fisik. Sebagaimana kinerja diafragma, dan atau jantung yang 

acap kali luput kita sadari, sedangkan mereka terus bekerja dengan kekuatan yang 

nir-fisik. 

Beberapa literatur mengungkapkan bahwa kesejatian manusia itu 

merupakan citra dari tata kosmik. Artinya, sejak zaman dahulu manusia selalu 

mengaitkan segala sesuatu dengan gerakan-gerakan astronomis. Gerakan benda-

benda di langin diyakini dapat berpengaruh pada kehidupan di dunia: untuk 

memahami kehidupan di dunia, orang perlu memahami gerak benda-benda 

langit.
8
 

Dalam perjalanan sejarah yang tercatat, beberapa abad setelah renaisans di 

Barat, revolusi sains, diikuti oleh revolusi industri dan revolusi informasi 

belakangan, pengetahuan kita tentang diri dan alam lingkungan kita telah berubah 

tajam. Sayangnya gambaran baru itu (world view), untuk banyak orang, 

                                                      
7
 William C. Chittick, Kosmologi Islam dan Dunia Modern, Jakarta: Mizan, 2010,  hlm. 

111. 
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cenderung menegasikan gambaran yang diberikan oleh teologi agama-agama 

dunia. Imbasnya, agama (sebagai salah satu wakil dari semangat aspek esoteris) 

semakin terkesampingkan dan bahkan ditingggalkan.
9
 

Perkembangan sains mutakhir justru mengarah pada suatu tinjauan yang 

radikal dalam bidang agama. Ini seakan menegaskan bahwa kesinambungan 

antara sains dan agama dalam terang menjadikan manusia sebagai yang individual 

sekaligus universal dapat dipahami di luar konteks dualisme (subjek-objek). 

Seperti telah disinggung sebelumnya, realitas yang kian terkotak-kotak ini coba 

untuk dihubungkan dan diintegrasikan satu dengan lainnya. Pada dasarnya setiap 

zaman mempunyai caranya sendiri untuk memahami dunia. Suatu paradigma 

misal, memang merupakan model kenyataan, sistem pemikiran lengkap—untuk 

memahami apa yang penting, untuk memahami bagaimana semesta (kosmis) 

berjalan.
10

 

 Wilayah pembahasan kosmologi kian kemari tak mendapat perhatian 

penting dalam kesinambungan universal, yang semestinya dipahami sedemikian 

rupa. Pemahaman manusia akan semesta sebenarnya bersenyawa dengan 

pemahaman menganai yang hakiki, yakni Tuhan. Hanya saja, jalan menuju ke 

pemahaman seperti itu tidak bisa lagi menggunakan logika Cartesian (fondasi 

semangat zaman modern) yang memandang segala sesuatu sebagai oposisi 

biner.
11

 Beberapa penelitian yang dikembangkan belakangan demi meninjau ulang 

                                                      
9
 Ian G. Barbour, Menemukan Tuhan (Dalam Sains Kontemporer Dan Agama), Mizan: 

Bandung, 2005, hlm. 10. Pada bagian pengantar oleh Armahedi Mahzar. 
10

 Linda Smith dan William Raeper, Ide-Ide Filsafat dan Agama Dulu dan Sekarang, 

Yogyakarta: Kanisius, 2000, hlm. 182. 
11

 Di titik ini apa yang sekiranya disampaikan Karlina Supelli relevan: “Manusia 

pengetahu bergaya Descatras memang sudah mati. Ia digantikan dengan subjek partisipatoris yang 
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kesinambungan antara semesta kosmis dengan kehidupan organik di bumi. 

Seorang fisikawan sekaligus mistikus, Fritjof Capra dalam The Tao of Physics 

(1976) telah menggunakan kaidah-kaidah fisika baru (yang dilandaskan pada teori 

fisika Albert Einstein) sebagai kunci untuk membuka kontemplasi mistik 

mengenai semesta. Capra menggambarkan tingkah laku semesta seperti yang kita 

ketahui sekarang dengan aspek-aspek Buddhisme Zen atau tarian Siwa dalam 

Hinduisme.
12

 Hal ini megindikasikan bahwa ada kesejajaran yang diketehui oleh 

orang-orang „arif sejak zaman dulu.  

Einstein dalam teori fisika baru bahkan membawa sebuah pengertian 

fundamental—yang secara langsung meruntuhkan suatu pemahaman akan sesuatu 

yang absolut, baik itu ruang absolut, maupun waktu absolut. Meski demikian, di 

akhir perkembangan fisika lama, seperti misalnya Newton, gerakan-gerakan langit 

(semesta kosmis) tidak hanya dipersepsi dan diamati belaka, ia menghitungnya 

dengan mekanika. Ini memungkinkan agar kita dapat meramalkan entah itu 

syarat-syarat awal untuk memperhitungkan masa depan, atau bahkan mengukur 

permulaan jagad semesta ini. Asumsinya, seluruh masa depan semesta dapat 

diperhitungkan oleh teori fisika sebelum Einstein ini, bila keadaan dan daya-daya 

                                                                                                                                                 
secara dialogis membentuk pengetahuan dengan dunia yang di sekitarnya. Hanya ketika 

pertanyaan tentang alam semesta sebagai keseluruhan dan kesatuan dengan manusia mendapatkan 

tempat penyelidikan tentang alam, Alam semesta yang melampaui keterbatasan persepsi dapat 

hadir. Ia hadir sebagai landskap yang meyangga alam semesta yang kita pahami. Dalam landskap 

itu, beragam objek dan gejala tampil sebagai sosok-sosok yang saling berhubungan sehingga 

pengalaman menjadi bermakna. Dari kejadian sehari-hari kita tahu bahwa kita tidak selalau peka 

terhadap keberadaan landskap. Kita sering hanya berfokus pada sosok. Padahal tanpa panorama 

yang menyangga sosok, kita tidak bisa menangkap keutuhan sosok  dalam relasinya dengan sosok-

sosok lainnya. Alam semesta yang kita pahami menjadi bermakna dalam panorama keseluruhan 

itu, tetapi alam semesta tidak sama dengan keseluruhan itu sendiri.” Karlina Supelli, et al., Dari 

Kosmologi ke Dialog: Mengenal Batas Pengetahuan, Menentang Fanatisme, Jakarta: Mizan, 

2011,  hlm. 66. 
12

 Ibid., hlm. 183. 
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yang sekarang aktif dapat diketahui.
13

 Jika dipetakan, implikasi-implikasi khusus 

dari apa yang disebut dengan Fisika Kontemporer yang ditengarai Einstein 

meliputi: 

Berkenaan dengan "energi-massa" (=menyiratkan)="Realitas fisik" dapat 

diturunkan menjadi "Energi." "Energi" yang bergerak dengan kecepatan cahaya 

adalah "Radiasi." "Energi" yang terkosentrasi adalah "Massa." "Massa" dapat 

diubah menjadi "Energi" melalui "Radiasi".=Tanpa "Energi" tanpa "Massa" tanpa 

"Ruang" tanpa "Waktu". 

 

Kosmologi (saintifik) membangun model alam semesta bukan hanya untuk 

menafsirkan data astronomis belaka. Model alam semesta saintifik ini bertujuan 

membuat alam semesta sebagai suatu keseluruhan-totalitas materi-energi.
14

 Akan 

tetapi jika didasarkan pada Teori Relativitas khusus Einstein: pada akhirnya tidak 

ada bingkai referensi universal atau fixed, tidak ada gerak absolut, dan garis lurus 

menuju ketidakterbatasan adalah sesuatu yang tidak ada.
15

 

 Pada tataran yang lebih ultim, ada suatu eksistensi yang unik yang tak 

dapat dijabarkan dengan persamaan matematis. Manusia adalah bagian penting 

dalam tata kosmos, dan kosmologi (sebagaimana yang dipahami para saintis) 

tidak sanggup menafsirkan gejala manusia dalam kehidupan sehari-hari sehingga 

manusia menjadi kekeringan makna.
16

 Selanjutnya, bagaima metode yang di luar 

sains selama ini memandang kosmos, jika penalaran saintifik sendiri kesuitan 

menemukan pemecahan terhadap dilema-dilema dan masalah-masalah yang 

mereka temui di garis depan fisika modern? Sains pada akhirnya menemukan 

                                                      
13

 Ibid., hlm. 183. 
14

 Karlina Supelli, et al., Dari Kosmologi ke Dialog... Op. Cit., hlm. 35. 
15

 Milton D. Hunnex, Peta Filsafat: pendekatan kronologis dan tematis, Bandung: Mizan, 

2004, hlm. 43. Cocokkan dengan dengan;  Albert Einstein, Relativitas (khusus, hlm. 1-64) dan 

pada bagian Tiga, hlm. 123-136. 
16

 Karlina Supelli, et al., Dari Kosmologi ke Dialog... Op. Cit., hlm. 34. 
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hambatan-hambatannya di wilayah penjabaran mengenai Tuhan. Sebuah data 

menunjukkan kenyataan bahwa metode ilmiah baru digunakan selama lima abad. 

Sementara semenjak awal periode sejarah dalam lebih dari 99% sejarahnya, umat 

manusia menggunakan cara-cara atau metode yang berbeda untuk mendapatkan 

ilmu pengetahuan atau untuk memehami realitas. Selama sejarah umat manusia 

itu yang paling dominan digunakan adalah metode holistik, yang 

mengintegrasikan—tepatnya mereintegrasikan—yang intuitif dan yang mistis 

dengan yang rasional dan empiris dan bukannya hanya aspek aksiologis (nilai 

baik-buruk, etis dan estetika) ilmu pengetahuan.
17

 

Dengan demikian dalam hal ini ada bagian yang berada di luar kerucut 

ruang waktu ini (kosmos), sehingga dapat dikatakan di luar dunia fisik yang kita 

tempati ini masih ada kemungkinan “dunia lain” yang “tak terjangkau” dan 

mengandaikan jawaban di luar ranah saintifik sendiri. Karena apa yang berada di 

luar cakrawala kosmologi (sains) adalah yang berbeda secara radikal. Berhadapan 

dengan suatu keberlainan mutlak, kosmologi terdampar di hamparan bisu. 

Kosmologi tidak dapat menerapkan konsep-konsepnya kepada sesuatu yang tak 

diketahui (infinite unknown). Di titik itu, kosmlogi (sains) berisi ketegangan-

ketegangan abadi antara yang ada di luar dan yang di dalam cakrawalanya. Antara 

                                                      
17

 Husain Heriyanto Menggali Nalar Saintifik Peradaban Islam, Jakarta: Mizan, 2011, 

hlm. xxiv. Pada bagian pengentar oleh Haidar Bagir. Hal ini senada dengan pernyataan Seyyed 

Hossein Nasr, “Mengkuti terminologi yang diturunkan dari Qur‟an, para penulis Muslim biasa 

berbicara tentang lima keadaan wujud atau „kehadiran,‟ yaitu: dunia Hakikat Ilahi (hahut); dunia 

Nama dan Sifat Ilahi atau Kecerdasan Universal, juga dikenal dengan Wujud Murni (lahut); dunia 

yang dipahami, atau dunia zat malaikat (jabarut); dunia psikis dan manifestasi „halus‟ (malakut); 

akhirnya daerah dunia fana atau fisik, yang dikuasai manusia (nasut). Kadangkala ditambahkan 

wujud keenam—yaitu keadaan Manusia Universal (Al-Insan Al-Kamil), yang mengadung 

keadaan-keadaan tersebut.” Seyyed Hossein Nasr, Sains Dan Peradaban Di Dalam Islam, 

Bandung: Pustaka, 1986, hlm. 74. 
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langit dan bumi, antara yang imanen dan transenden, yang terbatas dan tak 

terbatas.
18

  

Ahli astrofisika modern telah menghitung bahwa setidaknya ada 15 trilyun 

galaksi sejak permulaan penciptaan (big bang) dan galaksi-galaksi tersebut dalam 

kosmos mengikuti suatu siklus seperti yang dijelaskan oleh para mistikus: 

pertumbuhan, kematian dan pembangkitan kembali.
19

 Bintang-bintang, manusia, 

tidak pernah sebenarnya mati, namun beberapa bahan dasar seperti besi, karbon, 

oksigen dan nitrogen secara terus-menerus didaur-ulang dalam ruang sebagai 

debu kosmis, bintang baru, tanaman dan kehidupan. Semua dalam alam semesta 

yang berekspansi terdiri dari energi, dan energi secara sederhana berubah dari 

suatu keadaan ke keadaan lain untuk selanjutnya kembali menuju (cosmic ascent) 

Yang Maha Pencipta.
20

 Berbeda dengan tradisi sains modern yang kian mencari 

kepastian dari fenomena-fenomena fisik hingga pada akhirnya menemui semacam 

kebuntuan untuk menjabarkan kosmos.
21

 Dalam tradisi sains seperti Islam 

misalnya, penekanan yang paling mendasar untuk memahami kosmologi ada pada 

                                                      
18

 Karenanya Karlina Supelli, et al., Dari Kosmologi ke Dialog... Op. Cit., hlm. 67. 
19

 Para Ilmuwan Muslim seperti Ibn Sina dalam Ahwal An-Nafs Risalah Fi An-Nafs 

Wabaqa’iha Wama’adiha  menegaskan bahwa: “Substansi yang menjadi hakikat bagi manusia 

sesungguhnya tidak binasa setelah kematian, dan juga tidak hancur setelah berpisah dari badan. 

Hal itu karena substansi jiwa manusia lebih kuat daripada substansi badannya dan karena ia 

merupakan penggerak, pengatur dan pengendali badan.” Ibn Sina, Ahwal An-Nafs Risalah Fi An-

Nafs Wabaqa’iha Wama’adiha (Psikologi Ibn Sina), Bandung: Pustaka Hidayah, 2009, hlm. 186. 
20

 Di titik ini segala sesuatu mengenai kosmos dapat diasumsikan sebagi spekulasi yang 

saintifik. Einstein sendiri mempunyai rasa hormat religius terhadap kosmos (di luar penalaran 

saintifik). Ia menulis: “Apa arti sepenuhnya hidup organik (berhubungan dengan organisme hidup 

sebagai yang saling berkesinambungan)? Untuk menjawab pertanyaan ini mengandaikan agama.” 

Linda Smith dan William Raeper, Loc. Cit., hlm. 185. 
21

 Dalam hal ini, benar apa yang diutarakan Karlina Supelli mengenai kosmologi saintifik 

yang akan menemui kebuntuannya. Ia mengatakan bahwa pemahaman manusia akan suatu kosmos 

yang sejati dan fundamental akan terkuak apabila orang bersedia melampaui tataran empiris juga 

konseptual, yang seringkali tak mengindahkan keragaman pengalaman manusia akibat tuntutan 

rasionalitas dan objekivitas ilmu pengetahuan. Karlina Supelli, et al., Dari Kosmologi ke Dialog, 

Op. Cit., hlm. 68. 



 

10 

 

dua ranah; manusia dan kosmos (sebagai realitas). Ini sebagaimana mistikus 

Islam, Frithjof Schuon menuturkan bahwa, “Islam adalah pertemuan antara Allah 

sebagaimana adanya dengan manusia sebagaimana adanya.”
22

 Inilah tauhid Islam 

yang di dalamnya memuat realitas integral dan fundamental; Tuhan, alam dan 

manusia. Kosmos di satu sisi hanya mampu ditangkap keberadaannya oleh 

manusia dan oleh karena manusia sendiri dalam tradisi Islam adalah merupakan 

turunan atau citra dari Tuhan. William C. Chittick memaparkan, 

“Ada banyak versi kosmologi Islam, beberapa darinya dipelajari di era modern 

ini. Yang umum dari semua teori itu adalah tauhid, aksioma tentang prinsip 

tertinggi, yang tak bisa dinamai dan diketahui; bahwa (pada dasarnya) segala 

sesuatu mewujud karena-Nya dan (pada titik tertentu) kembali pada-Nya.”
23

 

 

Di dalam tradisi Islam pembahasan saintifik bagi kosmos meliputi banyak 

ranah. Dalam peradaban klasik Islam, kosmos dipotret dari berbagai perspektif  

baik itu teologi, filsafat bahkan gnostik („irfan). Sains kosmologi Islam secara 

dasariyah disandarkan pada dalil Qur‟an. Prinsip dasar kosmologi ini 

dikembangkan di dalam Islam secara serempak dan pada hakikatnya menyangkut 

kesatuan dan gradasi segala sesuatu. Dengan kenyataan—secara metafisik—

bahwa pada akhirnya realitas mengkerucut menjadi tunggal (Satu) dan tidak 

banyak. Akan tetapi secara kosmologi dan penalaran saintifik, kosmos terdiri dari 

                                                      
22

 F. Schuon, Memahami Islam, Bandung: Pustaka, 1994, hlm. 1-2. Lebih jauh Schuon 

menandaskan; “Apabila kita berbicara mengenai Allah maka samalah artinya bahwa kita berbicara 

mengenai “eksistensi”, “penciptaan alam semesta”, dan “agama”, atau dengan perkataan lain 

mengenai “realitas”, “manifestasi”, dan “reintegrasi”. Kemudian apabila kita berbicara mengenai 

“manusia” maka sama artinya bahwa kita berbicara mengenai “theomorfisme”, “intelegensi 

transenden”, dan “kebebasan berkehendak”. Dalam terang Islam, manusia sendiri diciptakan dalam 

citra Tuhan. Sedangkan segala manifestasi puncak akan “ada”, sejauh yang diinsyafi manusia 

menuju pada penyatuan pada yang transenden.” 
23

 William C. Chittick, Kosmologi Islam dan Dunia Modern, Op. Cit., hlm.112. 
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beragam unsur (dari yang terkecil Zarah hingga yang terbesar dalam skala 

samawi tatanan semesta kosmos).
24

 

Di dalam Al-Qur‟an telah ditegaskan bahwa di dalam realitas kosmik ini 

Allah adalah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Tersembunyi dan Yang Tampak, 

semua kedaan wujud itu dipahami dalam dua cara pandang yang berbada 

sekaligus akan tetapi komplementer dan mendasar. Kedua sifat Ilahiyah—Yang 

Awal dengan Yang Akhir—selaras dengan kepercayaan manusia berkenaan 

dengan waktu di dunia atas; Asal Ilahi. “Allah Yang Awal” dapat berarti juga 

bahwa kosmos dimulai dari-Nya; sedangkan Ia Yang Akhir mengindikasikan hal 

sebaliknya, bahwa kosmos akan kembali ke pada-Nya.
25

  

Selanjutnya, berkenaan dengan Allah sebagai Yang Tersembunyi dengan 

yang Tampak berhubungan langsung dengan “ruang”—yang sesuai dan fixed 

(pasti/absolut)—sama seperti dualitas waktu yang terjadi di dunia. Di mana ada 

awal, pada saat yang bersamaan difahami bahwa akan ada akhir. Skema ini 

diadopsi dari filsafat Yunani Aristotelian. Akan tetapi di lain bahasan, Allah 

sendiri serentak Ke-Ada-An-Nya pada segala manifestasi (di luar dari penalaran 

prima-causa dan sebab-sebab efisien dan final Aristoteles). 

 Dipandang sebagai Yang Tampak, Allah menjadi realitas yang mencakup 

segalanya, yang “meliputi” dan “merangkum” kosmos. Jika dipandang demikian, 

manifestasi fisik dapat dianggap sebagai lingkaran paling dalam dari sauatu skema 

lingkaran yang berurutan hingga berakhir di fase Inteleksi sejauh skema yang 

dikembangkan Ibn Sina. Sedangkan “Allah sebagai Yang Tersembunyi,” di sini 

                                                      
24

 Seyyed hossein Nasr, Sains Dan Peradaban Di Dalam Islam, Op. Cit., hlm. 73. 
25

 Ibid., hlm. 74 
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skema kosmologis menjadi terbalik dan Hakikat Ilahi ada di lingkaran yang paling 

luar, akan tetapi sekaligus berada di titik paling dalam. Sehingga menjadi jelas 

antara kesinambungan mikrokosmos dan makrokosmos adalah satuan tunggal 

akan Manifestasi Ilahiyah yang tak terbantahkan.
26

 

Seyyed Hosein Nasr menekankan pentingnya menginsyafi bahwa 

semangat Islam yang paling utama adalah penyaksian akan Allah sebagai Yang 

Haqq. Karena, hakikat sesuatu—reality of think—pada akhirnya tergantung pada 

eksistensinya, dan pengetahuan atas sebuah objek pada puncaknya adalah 

pengetahuan terhadap status ontologisnya dalam rangkaian eksistensi universal 

yang menentukan seluruh atribut dan kualitasnya.
27

 Hal ini memungkinkan 

manusia untuk melihat dan menjabarkan bagaimana tatanan kosmologi sebagai 

suatu lingkaran yang organik dengan dirinya sendiri. Di titik inilah kebuntuan di 

wilayah sains dapat sekurang-kurangnya teratasi dengan merujuk pada cara 

pandang tradisional Islam. 

 Pada keyakinan akan Al-Haqq atau Allah dalam Islam, status ‟Ada‟ yang 

dilekatkan pada Tuhan haruslah memenuhi kriteria Absolut. Ibn Sina, filsuf 

sekaligus saintis Islam, lebih jauh membicarakan status ontologis akan „Ada‟ 

Yang Haqq ini dalam wadah filsafat peripatetik (Aristotelian). Pembahasannya 

mengenai Wujud (being) dibagi menjadi tiga. Wujud sendiri mula-mula pada Ibn 

Sina dipecah menjadi dua  kategori: Mumkin al Wujud dan Wajibul Wujud, yang 

                                                      
26

 Ibid., hlm. 74-75. 
27

 Seyyed Hossein Nasr, Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam, Jogjkarta: IRCiSoD, 2006, 

hlm. 52. 
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kesemuanya dibahas dalam khazanah filsafat peripatetik hingga mistik, hingga 

menjurus pada teori selanjutnya mengenai Wahdatul Wujud. 

Menurut pandangan Ibn Sina pada dasarnya, dan yang dikembangkan Al-

Ghazali, Suhrawardi dan Mulla Shadra tujuh abad sesudahnya kemudian, segala 

eksistensi „Ada‟ adalah merupakan manifestasi dari pancaran Tuhan. Jadi, secara 

esensial dari setiap ekistensi itu merupakan pancaran dari satu wujud (existence). 

Karena setiap eksistensi merupakan sebuah tingkatan dari Cahaya atau Wujud; 

bahwa terdapat kesatuan transenden Wujud (Wahdat Al-Wujud) yang tersembunyi 

di balik tabir multiplisitas kuiditas—esensi—dan bentuk-bentuk partikular 

eksistensi material.
28

 

 Mengenai tiga kategori mumkin dan wajibul wujud yang pertama, jika 

seseorang melihat kuiditas (esensi) objek di dalam pikiran dan ia (orang tersebut 

“subjek”) menyadari bahwa itu tidak bisa diterima oleh suatu eksistensi dengan 

cara apa pun, maka objek tersebut tidak bisa eksis atau tidak  bisa ada. Sedangkan 

prinsip kedua, jika kuiditas sebuah objek berhadapan dengan ekistensi 

(keberadaan) dan non eksistensi (ketiadaan) dalam posisi yang sama, artinya bisa 

kontradiksi bisa ‟ada‟ dan bisa „tidak ada‟ sebagaimana makhluk dalam Semesta 

yang serba mungkin dan tidak mungkin (mumkin al-wujud). Terakhir, jika 

kuiditas tidak bisa dipisahkan dari eksistensi, dan non-eksistensinya akan 

menimbulkan absurditas dan kontradiksi maka ia adalah Wujud Niscaya (wajib 

                                                      
28

 Ibid., hlm. 55. 
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al-wujud), atau Tuhan yang tida bisa tidak ada. Wujud adalah Esensi-Nya, dan 

Esensi-Nya adalah Wujud.
29

 

Ada pembahasan lain mengenai realitas secara kosmologis yang mirip tapi 

dalam jangkauan „irfan („arif [jamak]) tradisional. Secara garis besar, alam dibagi 

menjadi yang empiris (natural/thabi’i) yang sekaligus bersifat rasional, alam 

malakut (imajinal/khayal atau barzakhi), dan alam jabarut (Ruhani). Masing-

masing pembagian besar ini memiliki tingkatan-tingkatan lagi yang nyaris 

kontinyu (tidak terbatas). Khusus yang terkait dengan yang jabarut, tingkatan 

tertinggi tentu ditempati Tuhan yang—pada puncaknya—adalah Ruh Mutlak. Ibn 

„Arabi, salah seorang tokoh tasawuf falsafi terkemuka dan para hukama misalnya 

membagi tingkatan wujud Tuhan ke dalam tiga martabat. Yang paling “rendah” 

adalah martabat Wahidiyah (Ke-satu-an), yang dalam martabat ini Tuhan 

memanifestasikan diri dalam asma’ dan sifat (dan selanjutnya asma’ dan sifat ini 

termanifestasi dalam tajaliyat: theophany atau pengejawantahan). Selanjutnya, 

martabat Tuhan yang paling tinggi adalah Ahadiyah (Ketunggalan/ Keesaan, 

yakni Ke-“Satu”-an yang tak lagi terbagi-bagi, melainkan simple atau basith). Di 

atasnya masih ada martabat “Yang Gaib dari yang Gaib-gaib (Ghayab al-

Ghuyub)”
30

 Pentingnya subjek kajian tentang „Wujud‟ itu dalam kerangka 

kosmologis karena „Ada‟ secara keseluruhan mencakup wilayah empiris dan 

                                                      
29

 Ibid.,hlm. 56. Pada catatan kaki 49: pada poin ini metafisika sufi dapat menambahkan 

bahwa Esensi Tuhan (dzat) melampaui Wujud yang merupakan swa-penentuan (self 

determination) atau penetapan (affirmation) pertamanya dan pada saat yang sama merupakan 

Prinsip Semesta (Principle  of Universe). Lihat juga F.Schuon, The Transcendent Unity of 

Religions, (New York, 1953), hlm 53. 
30

 Husain Heriyanto Menggali Nalar Saintifik Peradaban Islam, Loc. Cit., hlm. xxiv. 
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metafisis entah itu Tuhan atau pun manusia. Inilah titik awal kosmologi Islam 

dikembangkan: dari skema mengenai Sumber Segala Sesuatu, Allah. 

Kosmologi Islam sendiri karena didasarkan pada semangat dan 

pendasarannya pada bentuk khas wahyu Islam (seperti telah diungkapkan 

sebelumnya), tidak hanya tergambar dari prinsip umumnya, tetapi juga mencakup 

hal formulasi dan terminologi di dalamnya. Bahwasanya tidak dapat dipungkiri 

terdapat benih dari kosmologi dan kosmografi yang lengkap di dalam Ayat-ayat 

Qur‟an sendiri; yang dijelaskan oleh para sufi, filsuf dan saintis Islam. Permisalan 

di dalam Qur‟an jelas menggunakan bahasa “tujuh lapis langit” dan “tujuh lapis 

bumi”, ihwal tahta tertinggi Kursi (kursy) dan singgasana Ilahiyah (‘Arsy), 

mengenai tatanan geografi (gunung Qaf),  juga sekaligus mengenai perumpamaan 

pohon kosmis seperti dalam (Q.S. Ibrahim: 24), yang kesemua hal itu menjadi 

kunci penting dalam kosmologi Islam. Begitu pun dengan ayat-ayat Qur‟an yang 

bersenyawa dengan subjek ini, yang tafsir atasnya menjadi berkembang mengenai 

naskah dasar kosmologi Islam, dan ayat kursy dan ayat dalam surat an-Nur. Ayat 

yang pertama menyatakan secara agung, kebergantungan segala sesuatu kepada 

Allah; dan yang kedua menggariskan satu set lambang-lambang penting, 

mengenai kosmologi maupun psikoligi spiritual.  

Mengenai ayat dalam surat An-Nur sendiri praktis mengundang para alim 

dan filsuf untuk menulis komentar mengenainya. Sebut saja misalnya—yang 

terhubung erat berjalinan—Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, Suhrawardi dan 
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Mulla Shadra, yang kesemuanya menarik makna berlainan dari banyak penafsiran 

yang didasarkan atasnya.
31

 

Dengan demikian, di dalam khazanah Islam, peta kosmologi didasarkan 

pada metafisika. Al-Ghazali sendiri mengungkapkan bahwa semesta terdiri dari 

tingkatan-tingkatan cahaya dan kegelapan. Ini semacam gradasi dimana yang 

tertinggi cahayanya dianalogikan sebagai Tuhan dimana semua cahaya bermula 

dan pada tingkat gradasi tertentu cahaya tersebut meredup dan akhirnya hilang 

sama sekali. Cahaya bagi Al-Ghazali bukan sesuatu yang material juga tak dapat 

didefinisikan berasal dari “cahaya di atas cahaya” (nur al-anwar) begitu saja. 

Menjadi jelas bahwa semakin jauh esensi sesuatu dari cahya, maka 

semakin ia redup. Dan semakin redup suatu entitas, maka ia akan semakin 

menjadi materi. Asumsinya—jika ditinjau dari metode burhan (saintifik)— bahwa 

relativitas ruang dan waktu menjadi sangat signifikan disebabkan oleh peralihan 

dimensi. Hal ini dikarenakan kecepatan gerak cahaya menjadikan waktu sangat 

lamban bagi gerak rambat cahaya, maka dengan demikian ruang tidak lagi bisa 

diandaikan sebagai yang berjarak. Di dalam fase yang lebih tinggi mengenai 

posisi manusia, Al-Ghazali mengungkapkan bahwa sejatinya jika tiap segala 

sesuatu adalah potensialitas. Ia senantiasa berubah dan tak bisa ditangkap dengan 

skala kuantifikasi, tapi ia hanya dimungkinkan untuk ditangkap oleh Intelek, Ruh, 

Jiwa yang juga merupakan sebuah potensialitas Ilahiyah tertinggi yang hanya ada 

di dalam diri manusia.
32

 Jadi di dalam tradisi Islam, penegasan akan sesuatu hal 

                                                      
31

 Seyyed hossein Nasr, Sains Dan Peradaban Di Dalam Islam, Op. Cit., hlm. 76-77. 
32

Al-Ghazali, Misykat Al-Anwar, Bandung: Mizan, 1985, hlm. 33-36. 
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yang material, itu ditentukan tolak-ukurnya oleh sesuatu yang hakiki dan 

fundamental, dalam hal ini cahaya. 

 Inilah salah satu alasan mengapa krisis spiritual terjadi di dalam diri 

manusia di era modern ini; diakibatkan oleh kecenderungan kita yang semakin 

materialistis: jauh dari cahaya. Hingga pada akhirnya kita terlempar dalam 

kosmos yang juga material dan semakin terkelupas dari kesejatiannya sebagai 

makhuk spiritual.  

Di satu sisi manusia menjadi sulit memahami kedalaman dirinya sendiri 

diakibatkan oleh kelupaan pada Tuhan dan Alam. Bagai mana pun, manusia tidak 

bisa memahami dirinya tanpa memahami Tuhan dan alam (dalam hal ini 

kosmos).
33

 Penting ditekankan kembali bahwa pengertian kita mengenai 

kosmologi yang berkesinambungan bukan hanya untuk menafsirkan data 

astronomi. Model alam semesta yang musti dipahami adalah sebagai suatu 

keseluruhan-totalitas dimana manusia mengambil perannya yang terpenting dalam 

kosmologi. Hanya saja yang paling sukar adalah membangkitkan kesadaran akan 

Yang Transenden di dalam diri manusia. Sehingga segala aktifitas manusia di 

dalam kosmos adalah sebagai subjek partisipan disamping ia juga sebagai 

Khalifah fil-Ard (Pemimpin di bumi) bagi sesamanya. Ini yang kiranya sulit untuk 

direalisasikan, karena jarak kita dengan Yang Transenden dihalangi kekaburan 

berpikir dan semakin terkelupasnya manusia dari kontemplasi dan diri sendiri. 

Dari kesemua hal itu, posisi Al-Ghazali sebagai yang menggawangi 

semaraknya tasawuf di kalangan awam dengan jalan syari‟at (Sunni) juga 

                                                      
33

 William C. Chittick, Kosmologi Islam dan Dunia Modern, Op. Cit., hlm.1 
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sekaligus filsuf-mutakallim terbesar menjadi penting untuk ditinjau ulang di masa 

kini mengingat ia mengembangkan spesifikasi keilmuan di wilayah moralitas dan 

etika yang didasarkan pada semangat Islam (Al-Qur‟an dan Sunnah) juga 

landasan ontologis akan al-Haqq, sehingga menjelma suatu formulasi kosmologis. 

Kiranya dapat menjadi alasan yang signifikan bagi penulis untuk menelusuri akar-

akar fundamental mengenai kosmologi cahaya dan posisi manusia sebagai 

khalifah Allah di muka bumi sebagai yang menangkap Cahaya Tertinggi.  Dengan 

segala alasan yang tersirat dan ketertarikannya, penulis pada akhirnya merasa 

perlu untuk mengadakan penelitian ini dengan memberi judul: “Kosmologi 

Cahaya Al-Ghazali”. 

 

1. 2. Rumusan Masalah 

Memahami kosmologi Islam dalam pandangan Al-Ghazali adalah sangat 

penting mengingat bahwa hari ini manusia semakin terkelupas dari wilayah 

esoterik. Demikian juga dengan kesejatian manusia (ruh dan ‘aql), tidak bisa 

begitu saja dijabarkan dengan angka dan diobjektivikasi.
34

 Oleh karenanya 

menjadi penting dalam cakupan Islam untuk melihat kembali titik spiritualitas 

dimana manusia dikembalikan pada kesejatiannya. Bagai mana pun 

kesinambungan antara manusia dan semesta tidak bisa dipisahkan sebagai 

kesatuan. Ini hanya dimungkinkan ketika pada hakikatnya segala sesuatu di 

hadapan-Nya adalah setara. Menjadi jelas bahwa kesadaran kita akan Yang 

Transenden, salah satunya dimungkinkan oleh pemahaman kita akan tata kosmos 

dalam wadah Islam. 

                                                      
34

 Ibid., hlm.59 
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Pertanyaan yang mesti diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

kosmos dipandang dalam tradisi Islam? Kesinambungan kosmologis seperti apa 

yang diharapkan oleh doktrin Islam pada umumnya? Kemudian bagaimana cara 

manusia (sebagai mikrokosmos) dapat menangkap realitas kosmik 

(makrokosmos) dalam Islam? 

Berdasarkan urutan rumusan masalah tersebut di atas, maka penulis 

hendak mengkerucutkan persoalan tadi dalam beberapa poin berikut: 

1. Bagaimana bentuk kosmologi yang dirumuskan oleh Al-Ghazali? 

2. Apa yang diharapkan Al-Ghazali ketika manusia bersatu dan mencapai 

Cahaya Di Atas Cahaya? 

 

1. 3. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak penulis raih adalah: 

1. Mampu memahami konsep kosmologi dalam terang cahaya yang diajukan 

Al-Ghazali. 

2. Mengerti dan mampu menelaah secara kritis konsep kosmologi cahaya 

yang dikembangkan oleh Al-Ghazali di datu sisi, juga yang berkaitan 

dengan peran kosmis manusia di sisi lain. 

3. Melengkapi penelitian-penelitian yang pernah dilakukan mahasiswa 

sebelumnya tentang kosmologi dan tokoh Al-Ghazali, dan 

memperkenalkan peta kosmologi cahaya Al-Ghazali dalam wacana 

Filsafat Islam. 

 

1. 4. Tinjauan Pustaka 
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 Terutama dalam karyanya Misykat al-Anwar, Al-Ghazali memperkuat 

argumentasi esoterisnya mengenai kesempurnaan dan kesejatian manusia dalam 

tata kosmos. Jika ditinjau secara periodik, skema umum mengenai kosmoogi 

cahaya Al-Ghazali di dalam Misykat al-Anwar pada gilirannya identik dengan 

yang dikembangkan oleh Suhrawardi dalam filsafat Iluminasi setengah abad 

setelahnya oleh Suhrawardi, meski disinyalir oleh para sarjana Barat lebih 

bermuatan Neo Platonisme dengan gambaran emanasi. 

 Di samping merujuk pada karya Al-Ghazali langsung, penulis 

memasukkan sumber pendamping yang menghantarkan pada penelaahan 

kosmologi Al-Ghazali—sekaligus untuk menunjukkan perbedaan dan otentisitas 

penelitian ini—seperti Creation And The Cosmic System: Al-Ghazali and 

Avicenna, yang ditulis oleh Richard M. Frank yang disertai rivew yang bertajuk 

Ghazalian Causes and Intermediaries oleh Michael E. Marmura. Juga beberapa 

karya lainnya semisal On The Relation Between Ghazali’s Cosmology and  His 

Mysticism karya A. J. Wensinck dan telaah kritis atas Misykat Al-Anwar oleh W. 

H. T Gairdner berjudul Al-Ghazali’s Mishkat Al-Anwar and The Ghazali Problem 

dan Al-Ghazali Sang Sufi Sang Filsuf  karya M. H. Zaqzuq. 

Tinjauan pustaka ini merupakan langkah untuk mengetahui keaslian 

penelitian yang penulis lakukan, yaitu sebagai bukti konkret bahwa penelitian 

tentang kosmologi cahaya dalam terang Al-Ghazali ini belum dilakukan oleh 

penulis yang lain. 

 

1.5. Kerangka Pikiran 
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Alam semesta dalam tradisi Islam digambarkan sebagai sebuah alam yang 

kesatuan sifatnya, dimana bagian-bagiannya berkaitan satu dengan yang lainnya 

dengan analogi Yang Wujud (Tunggal) antara bagian bagian itu. Menganai hal 

ini, Ikhwan As-Shafa menulis,  

“Seluruh alam (kosmos) adalah satu sebagaimana kota itu satu, seekor binatang 

adalah satu, atau seorang manusia adalah satu.” 

 

Bagian-bagiannya berkaitan satu sama lain seperti organ dalam makhluk 

hidup yang menerima eksistensi (kewujudannya) dan pemeliharaan hidupnya dari 

Kalam Iahi.
35

 Dalam cuplikan redaksi lain, Ikhwan menegaskan; Alam semesta 

ialah,  

“Semua wujud material dan immaterial (rohani) yang menghuni seluruh lapisan 

langit dan yang membentuk alam manifestasi yang meliputi untaian spiral, 

bintang, bahan dasar (bumi), hasil (bumi) dan manusia.”
36

 

 

Menurut mereka (Ikhwan as-Shafa), Tuhan telah menciptakan tatanan 

semesta dengan sekali pancaran secara serentak. Kemudian alam semesta secara 

terus-menerus berkesinambungan dimanifestasi oleh (The Universal Soul) yang 

bertindak sebagai perpanjagan atas perkenan Allah Yang Maha Tinggi. Sekaligus 

menekankan bahwa  hubungan antara Tuhan dengan alam tidak sama seperti 

pembuat rumah dan rumah itu sendiri atau penulis dengan kertas kosong. Ikhwan 

menegaskan dalam Rasa‟il; 

Dunia dalam hubungannya dengan Allah ibarat tutur dengan yang menuturkan, 

ibarat cahaya dengan lampu, panas dengan matahari dan nomor dengan nomor 

satu. Dunia, cahaya, panas dan nomor terwujud dari sumber asalnya, oleh karena 

tanpa sumber ia tidak akan mewujud dan kontinyu di dalam wujud. Eksistensi 

semesta ialah ditentukan oleh kekuasaan dan perintah Allah.
37 

                                                      
35

 Seyyed Hossein Nasr, An Itroduction To Islamic Cosmological Doctrines, Great 

Britain: Thames and Hudson, 1978, hlm. 44. 
36

 Ibid., hlm. 53. 
37

 Ibid., hlm. 54-55. 
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Ikhwan juga menitik beratkan sebuah kosmos yang anatominya  

berdasarkan hierarki ontologis (metafisik) dan tidak semata-mata hierarki logis 

(fisik) belaka. Senyawa dengan kesinambungan antara manusia dengan kosmos, 

Al-Biruni mengungkapkan; 

“Adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal bahwa Tuhan sangat berkuasa untuk 

menyatukan keseluruhan alam ke dalam satu invidu (yaitu dengan mewujudkan 

mikrokosmos).” 

 

Alasannya jelas, oleh karena manusia adalah Khalifah Allah maka segala 

yang terjadi (sedemikia rupa) supaya tunduk kepadanya dan ia—pada akhirnya—

berkuasa atas segala hal-ihwal. Sehingga Al-Biruni menandaskan; 

“Adapun penglihatan, menghubungkan apa yang kita lihat dengan tanda-tanda 

Hikmah Ilahiyah yang terdapat pada manifestasi (ciptaan) yang menjabarkan 

eksistensi Pencipta melaui ciptaan-Nya.”
38

 

 

Ayn al-Qudhât dalam Zubdat al-Haqâ’iq (Saripati Segala Realitas) 

menyatakan: “Tidak ada wujud kecuali wujud al-Haqq (Tuhan). Maka wujud 

segala yang ada bukan di luar wujud al-Haqq, tetapi ia (wujud segala sesuatu itu) 

adalah dia (wujud al-Haqq) juga.”
39

 Kemudian al-Hallaj percaya bahwa Adam 

memang diciptakan menyerupai Tuhan dan dia adalah representasi dari Tuhan, 

cermin dari keindahan wajah-Nya, dan manifestasi-Nya yang abadi. Maka dari itu 

tanpa yang Haqq, semesta kosmis menjadi tidak dimungkinkan dan bahkan 

manusia pada gilirannya berada pada ketiadaan mutlak. Akan tetapi dengan segala 

kuasa Allah, semesta kosmis tercipta dan dengan karunia intuisi dan ‘aql-nya 
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 Ibid., hlm. 149-150. 
39

 „Ayn al-Qudât al-Hamadzânî,  Zubdat al-Haqâ‟iq, ed. „Afif „Usayran (Tehran: Penerbit 

Universitas Tehran, 1962), hlm. 47. dikutip dari, Kautsar Azhari Noer, Tasawuf  Perenial. 
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manusia dapat mengidentifikasi diri dan akhirnya mendekatkan diri kepada-Nya 

melalui suluk dan fana’ demi tercipta manusia yang utuh juga Khalifah fil-Ard.  

Di dalam terminologi Al-Ghazali, Allah adalah Cahaya di atas Cahaya 

yang mengatasi segala sesuatu. Pandangan inilah yang menjadi alasan pendasaran 

Al-Ghazali mengenai tafsir surat An-Nur ayat 35. Al-Ghazali, dalam pembukaan 

mengenai tafsirnya yang sufistik—sekaligus filosofis—mengenai ayat cahaya 

mengawali Misykat Al-Anwar dengan kalimat,  

“Segala puji bagi Allah, Tuhan pelimpah cahaya-cahaya, pembuka 

penglihatan, Penyingkap rahasia-rahasia dan penyibak selubung tirai-

tirai.”
40

 
 

                            

                                

                                

                

 

Artinya: 

Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya adalah 

ibarat misykat. Dalam misykat itu ada pelita. Pelita itu dalam kaca. Kaca 

itu laksana bintang berkilau. Dinyalakan dengan minyak pohon yang 

diberkati. Pohon zaitun yangbukan di Timur atau di Barat. Yang 

minyaknya hampir-hampir menyala dengan sendirinya, walaupun tiad api 

yang menyentuhnya. Cahaya di atas cahaya! Allah menuntun kepada 

cahaya-Nya, siapa saja yang ia kehendaki. Dan Allah  membuat 

perumpamaan bagi mansuia. Sungguh Allah mengetahui segala. (QS: An-

Nur, 35). 

 

Secara bersamaan juga ia menunjukkan bahwa kemungkinan untuk 

menembus ke kedalaman yang hakiki (Haqq) sekaligus yang “Melingkupi” 

kosmos ini digambarkan dengan proses yang kontinyu manusia mengembangkan 
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 Al-Ghazali, Misykat Al-Anwar, menggunakan terjemah Penerbit Mizan. 1985, hlm. 9. 



 

24 

 

daya-daya Ilahiah di dalam dirinya dengan menambahkan redaksi hadits 

berkenaan dengan gradasi kosmik tirai dari satu realitas ke realitas lainnya. 

 

إنَّ َلِِلَّ َسبعـِْيَه اَلَف ِحَجاٍب ِمه وُىٍرَوُظلَمـٍةلَىَڪَشفََهـاََلَْحَرقَْث َسبََحاُت َوْجِهـِه ُكلَّ َمه أَْدَرَڪهُ 

 بَصـَُرهُ )الحديث(
Artinya: 

Allah mempunyai tujuh puluh ribu hijab (tirai penutup) cahaya dan 

kegelapan. Seandainya Ia menibakkanya, niscaya cahaya-cahaya Wajah-

Nya akan membakar siapa saja yang memandang-Nya. 
 

Pada gilirannya, gradasi yang tercipta dari cahaya tersebut diidentifikasi 

oleh Al-Ghazali sebagai penyebaran alam semesta. Di titik ini ia memasuki ranah 

kosmologi, setelah sebelumnya merupakan landasan ontologis. Menurut Al-

Ghazali, cahaya tersebut bersifat menerangi dirinya sehingga dengan demikian 

menerangi pula segala sesuatu.
41

 Orang, demikian Al-Ghazali, hanya bisa melihat 

pada sebuah objek yang terkena cahaya (a light object) dalam hal itu jiwa orang 

yang melihat melingkupi objek tersebut dan dipancari (illuminate) oleh 

cahayanya. Tindakan pancaran inilah yang disebut dengan “penglihatan”—

sehingga penglihatan fisik pun ikut terlibat dalam sifat penyinaran (illuminative 

nature) seluruh pengetahuan.
42

 

Dalam pandangan Al-Ghazali, status ontologis segala sesuatu tergantung 

pada tingkatan tempat ia mendekati Cahaya Tertinggi dan teriluminasi sendiri. 

Hal itu mempermudah Al-Ghazali untuk memberikan identifikasi pada tataran 
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 Al-Ghazali, Misykat Al-Anwar, hlm. 15-16. 
42

 Bandingkan dengan pernyataan Suhrawardi, seabad setelah masa Al-Ghazali: “Esensi 

Cahaya Mutlak Pertama, Tuhan, memberikan penyinaran konstan, yang dengan itu Ia 

termanifestasi dan membawa segala sesuatu pada keberadaan (eksistensi), memberikan kehidupan 

kepadanya dengan sinarnya. Segala sesuatu di dunia berasal dari Cahaya Esensi-Nya dan segala 

keindahan dan kesempurnaan merupakan karunia dan rahmat-Nya, yang pencapaian sepenuhnya 

pada iluminasi ini merupakan penyelamatan (salvation) (Bagian dari Hikmat al-Isyraq diambil dan 

diterjemahkan dari versi bahasa Inggris M Smith, Reading from the mystics of Islam [London, 

1950]). Hossein Nasr. Seyyed, Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam. hlm. 79.” 
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realitas (dalam terang epistemologi) atas segala sesuatu menurut kadar cahayanya 

atau apakah ia memiliki ketergantungan akan yang lain atau tidak. Semisal ketika 

seseorang melihat apakah sesuatu tersebut memiliki kadar cahaya atau kegelepan. 

Jika sesuatu itu cahaya, maka apakah ia juga berdiri sendiri ataukah tidak—dalam 

hal ini bergantung pada sesuatu selainnya. 

Selain itu, Al-Ghazali membagi wujud sejauh tingkatan dan 

pemahamannya juga kesadaran. Suatu wujud bisa saja menyadari dirinya sendiri 

atau bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Jika menyadari, ia bisa menyadari 

dirinya sendiri—seperti dalam Cahaya Yertinggi atau Tuhan, para Malaikat, Jiwa 

manusia dan benda-benda. Mengenai jiwa manusia—akan mencapai tingkatan 

kesadaran tertinggi bilamana ia bisa menjangkau pencerahan tertinggi, karenanya 

proses Inteleksi dimungkinkan melalui akal aktif (‘aql). Secara ringkas skema 

kosmologis Al-Ghazali dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

1. 6. Langkah-langkah Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau book-survey dalam 

bentuk data-data kepustakaan. Sumber data primer yang digunakan dalam 
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penelitian ini bersumber dari naskah Misykat Al-Anwar dan yang terkait dengan 

kitab tersebut dan dapat menjawab rumusan masalah. 

 

b. Metode Penelitian 

Metode dalam penelitian ini, menggunakan analisis yang oleh Dr. Anton 

Bakker dan Drs. Achmad Charris Zubair dalam Metodologi Penelitian Filsafat, 

disebut dengan metode deskriptif-heuristika,
43

  yakni menjelaskan secara teratur 

seluruh konsepsi pemikiran tokoh yang bersangkutan (dalam karyanya tersebut), 

dan dalam kerangka keterkaitan visinya mengenai Alam Semesta (kosmos), 

Manusia dan Tuhan yang dilakukan dengan pendekatan-pendekatan epistemologi 

Islam Gnostis (‘Irfan). 

 

c. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan 

dan dibagi dalam dua kategori yakni: data primer dan data sekunder. Sumber data 

primer sendiri berasal dari buku-buku yang ditulis oleh  Abu Hamid Al-Ghazali 

sendiri dalam bentuk naskah teks arab atau yang telah diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia, di antaranya: 

1. Misykat Al-Anwar, Mathba‟ah Al-Arabiyah, with Arabic text. 1964.  

2. Misykat Al-Anwar, terjemah Mizan, 1984.  

3. Al-Munqidz min al-Dhalal, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1988.  

4. Al-Munqidz min al-Dhalal terjemah CV. Mulya, 1964.  

5. Kimya‟u As-Sa‟adah, Dar Al-Ma‟arif, 1971.  

6. Kimya‟u As-Sa‟adah, terjemah CV. Mulya, 1964.  
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 Bakker dan Zubair, Metode Penelitian Filsafat, Yogykarta: Kanisius, 1990, hlm. 46 dan 54. 
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7. Ihya‟ Ulumuddin, Haramain, 2000.  

8. Teosofia Al-Qur‟an dengan judul asli Kitabul Arba’in fi Ushuluddin, 

terjemah Risalah Gusti, 2000.  

9. Fashl at-Tafriqah, terjemah Risalah Gusti, 2001. 

 

Penulis juga memasukkan sumber data sekunder, meliputi literatur dan naskah 

yang turut membahas permasalahan di atas, termasuk di antaranya berbagai artikel 

dan komentar, yang kemudian diklasifikasi antara pemikiran Al-Ghazali dan 

catatan pendamping mengenainya. 

 

d. Analisis Data 

Setelah data terkumpul, penulis melakukan beberapa tahap: 

1. Mengumpulkan literatur dan pointer mengenai kosmologi cahaya Al-

Ghazali dari kitab terkait. 

2. Menelaah konsep-konsep dari data tersebut, yang nantinya akan 

diklasifikasi agar dapat diketahui data yang dominan dan data pendamping 

baik secara periodik dan secara konseptual. 

3. Menganalisis pijakan dasar pemikiran Al-Ghazali atas subjek terkait agar 

dapat ditemukan pemahaman yang menyeluruh sekaligus kritis. 

4. Melakukan pembacaan secara teoritis melalui konsep kosmologi cahaya 

Al-Ghazali. 


