
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu topik yang saat ini terus menerus diperbincangkan juga 

menjadi persoalan sepanjang abad yaitu persoalan mengenai ketuhanan. 

Persoalan mengenai ketuhanan berkaitan erat dengan manusia dan alam 

sebagai relasi antara Pencipta dengan yang diciptakan-Nya. Sejauh ini tinjauan 

mengenai alam, manusia dan Tuhan merupakan pokok pembahasan yang 

menarik. Aspek ketuhanan yang menjadi inti pada konsep wahdatul wujud 

telah ditulis pada banyak literatur, baik dalam bentuk buku, artikel, skripsi dan 

karya tulis ilmiah lainnya. Oleh karenanya tinjauan-tinjauan tersebut telah 

mencetuskan ragam disiplin ilmu sehingga hal tersebut tidak akan kunjung 

selesai diperdebatkan. 

Banyak kajian filsafat yang membicarakan mengenai alam, manusia 

dan Tuhan salah satunya yaitu sebagaimana yang dibahas dalam ranah kajian 

filsafat Islam. Adapun Tuhan dengan alam merupakan kedua aspek yang 

sifatnya tidak dapat dipisahkan begitu saja, karena dua aspek tersebut memiliki 

kaitan antar satu sama lain. Alam dinyatakan tidak mungkin ada begitu saja 

karenanya berasal dari Tuhan dan jika keberadaan alam dinyatakan tidak ada, 

maka Tuhan tidak dapat mentaukidkan diri-Nya atau menampakkan lokus 

penampakan diri-Nya (Noer, 1995, p. 203). Hal tersebut merupakan 

pembahasan menarik untuk diteliti dan dikembangkan. Di samping itu, 

beberapa tokoh terus berupaya mencari balasan mistik mengenai relasi dari 

ketiga aspek pembahasan tersebut baik itu bersifat filosofis ataupun mistik. 

Filsafat dipandang sebagai suatu bentuk ilmu yang meliputi tiga aspek 

di dalamnya mengenai keberadaan manusia yakni kepercayaan, ilmu dan seni. 

Maka dalam perspektif tasawuf bermula dari pengalaman mistik juga 

kesadaran mistik (Siregar, 1999, p. 2). Dalam ('Arabi, 2009) pemikiran Ibnu 

Arabi, topik inti dari pembahasannya adalah tentang pemahaman pada suatu 

bidang yang merupakan sumber ilmu non-inderawi artinya berkaitan dengan 



 

 

berbagai pengalaman religius (misterius, dzawqiyah) dan pemikiran seni 

kreatif yang memiliki bentuk simbolik, sehingga bisa dihasilkan oleh akal dan 

kemudian diberikan. Ibnu Arabi menyebutnya alam imajinasi atau alam mitsal. 

Untuk menghindari kebingungan dengan anggapan bahwa itu bukan dunia 

nyata, Henry Corbin menyebutnya sebagai ranah ilusi (dalam pengertian maya) 

yang berbeda dari yang ia bayangkan. Itulah Imajinasi Vera (imajinasi nyata). 

Ini perlu, karena Tuhan yang dibayangkan tidak hanya bersifat nyata, tetapi 

seperti alam pengalaman bahkan Dia lebih nyata. (Bagir, 2019, p. 234) 

Berbagai realitas non-sakral ini tidak memiliki wujudnya sendiri, 

melainkan sekadar ekspresi realitas atau eksistensi. Dalam hal ini, Haidar Bagir 

menuliskannya sebagai realitas atau wujud tunggal, seperti Al-A’yan As-

Tsabitah, Tajalli, Tasybih dan tanzih yakni Tuhan sebagai wujud, segala indera 

dan imajinasi, serta intelektual atau non-indrawi laksana bayangan. Artinya, 

seperti gambar yang terbayang di dalam pikiran manusia, maka itu dianggap 

sebagai gambar kedua. 

Namun, tidak dikatakan bahwa realitas di sini adalah realitas semu. 

Semua ini benar adanya, hanya saja keberadaan mereka bersandar dan 

menyanggam dari keberadaan atau wujud Tuhan. Padahal, sebagaimana 

disebutkan di atas, ia turut serta dalam keberadaan Tuhan dalam bentuk 

ekspresi atau manifestasi (tajalliyat). Oleh karena itu dalam pengertian ini 

mempunyai dualitas yaitu sebagai individu yang tunggal akan melahirkan 

Tuhan yang majemuk namun eksistensinya tetap satu (wujudul wahdah fil 

katsroh) dan dari entitas yang banyak melahirkan entitas yang Tunggal 

(wujudul katsroh fil wahdah). 

Demikian wujud bermula dari term Wa Ja Da, baik secara ontologis 

atau terpaut dengan "ada" juga secara epistemologis atau terpaut dengan 

mekanisme mengetahui yang sebenarnya. Wujud bukan hanya dikatakan 

sebagai keberadaan sebaliknya dikatakan mendapati dan kedapatan, sesuai 

dengan apa yang telah tertulis dalam (QS.Al-Baqarah 2:231): "Tuhan 

mengetahui segala sesuatu". Pada dasarnya manusia dan alam merupakan hasil 

ciptaan Tuhan, maka dengan ini wahdatul wujud merupakan suatu ideologi 



 

 

yang menakrifkan antara Pencipta dengan ciptaan-Nya (kesatuan wujud antara 

Al-Haq dengan al-khalq). 

Ibnu Arabi adalah pemikir terkemuka dalam petualangan 

cendekiawannya yakni menelisik tentang wahdatul wujud (kesatuan wujud). 

Seorang Ibnu Arabi diyakini sebagai pelopor dari paham wahdatul wujud. 

Adapun doktrin wahdatul wujud adalah doktrin yang menyatakan bahwa tidak 

ada wujud apapun kecuali Tuhan. 

Pemahaman wahdatul wujud dalam hal ini berlandaskan bahwa tidak 

ada hal apapun selain Tuhan, hanya satu bentuk dari sebenar-benarnya 

Pencipta. Tidak ada apapun selain Tuhan yang ada dalam dirinya. Dengan 

demikian, dalam hal ini alam merupakan sumber manifestasi dari Sang 

Pencipta. 

Namun, ada fenomena menarik di persoalan tasawuf yaitu ada unsur 

filosofis dalam tasawuf yakni tasawuf falsafi. Pada akhirnya, ini akan 

memunculkan kombinasi antara visi rasio dan visi mistik. Dalam hal hubungan 

dengan Tuhan, manusia dan alam akan mencondongkan diri kepada 

pembahasan wujud dan apa yang terlihat (kenyataan). Tuhan itu seperti wujud 

absolut, keberadaan absolut (wujud al-mutlaq) dan merupakan bentuk 

universal (wujud al-kulli) yang dipakai oleh Ibnu Arabi dan murid-muridnya 

untuk dapat membuktikan suatu kenyataan. Dalam karyanya Ibnu Arabi 

mengatakan bahwa segala yang ada adalah satu kesatuan yang bersifat mutlak. 

“Kalaulah itu bukan karena intrusi Tuhan, dengan melalui bentuk-Nya 

di dalam semua eksistensi, maka dunia ini mungkin tidak ada. Persis seperti 

kalaulah itu bukan karena realitas-realitas universal yang dapat dipahami (Al-

Haqa’iq al-ma’qula al-kulliyyah) maka tentu tidak akan ada prediksi-prediksi 

tentang objek-objek yang eksternal” (Hasanah, 2015, p. 3) 

Wahdatul wujud merupakan kelanjutan dari persepsi mengenai Nur 

Muhammad (al Haqiqah al Muhammadiyyah) dari al-Hallaj (858-913 M) 

menyatakan bahwa Ibnu Arabi adalah sosok berpengaruh yang membangun 

dalam perkara tersebut. Adapun pangkal dan konsep tasawuf ini akan 

mempengaruhi para sufi besar di berbagai abad contohnya adalah Al-Jilli  (Ali, 



 

 

1997, p. 14). Berawal pada wahdatul wujud Ibn Arabi, Al-Jilli mengoptimalkan 

teori manusia sempurna seperti dalam karyanya al insan al kamil fima'rifati al 

awakhir wa al awa'il, dijelaskan bahwa esensi Muhammad adalah sebuah 

tujuan ilmu kedua tentang Tuhan dengan ciri-ciri qadim, misalnya qadimnya 

mengenal Maha Pencipta dengan pemikiran sendiri. Insan kamil merupakan 

manifestasi Tuhan, dengan begitu bisa mewujudkan gambar dari Sang 

Pencipta. Secara keseluruhan, seperti halnya Jalaluddin Rumi (1273 M) dia 

dianggap sebagai seorang penyair. Adapun tasawuf memberi secara emosional 

sehingga dapat memiliki otoritas yang besar dalam ranah tasawuf, demikian 

hal ini banyak yang menyebutkannya sebagai cinta kasih dari Tuhan yang 

menghantarkannya kepada penyaksian sebuah kesatuan. 

Banyak definisi tasawuf yang dirumuskan oleh para ahli, namun bagi 

Ibnu Arabi, tasawuf bisa dipahami sebagai (proses) mewujudkan potensi moral 

Allah yang terdapat dalam diri setiap manusia dan menjadikannya moral (al-

takhalluq bi akhlaq Allah). Pengertiannya ringkas dan jelas, namun di baliknya 

mengandung pemikiran yang sangat dalam. Hal ini terkait dengan gagasan 

umat manusia bahkan alam semesta sebagai tajalli atau manifestasi dari Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Dalam perspektif Ibnu Arabi, akhlak Allah SWT sama dengan 

menanamkan asma atau sifat-sifatNya pada diri kita. Dengan kata lain, untuk 

memetakan moralitas kita pada moralitasnya. Penemuan langsung Ibnu Arabi 

tentang kemiripan antara kata dasar khulq (bentuk tunggal moral) dan kata 

khalq (penciptaan) menunjukkan bahwa sesungguhnya potensi moral dari 

Tuhan telah ditanamkan dan telah menjadi bawaan manusia (fitrah / khalq). 

Manusia dalam hal ini masih punya banyak potensi. Haidar Bagir mengatakan 

bahwa dalam hal ini, Ibnu Arabi menyebutnya ketersediaan (jibillah, akhlak). 

Ibnu Arabi, sebagaimana dikutip oleh Haidar Bagir (2015, p. 155), 

dalam bukunya Semesta Cinta, menyatakan bahwa tasawuf adalah 

mengembangkan atau mewujudkan moralitas sakral yang ada pada ciptaan-

Nya yaitu manusia dalam kehidupan nyata. Menurut Ibnu Arabi, proses menuju 

akhlak Tuhan itu disebut tasawuf. Oleh karena itu, menumbuhkan konsep 



 

 

moral Allah adalah dengan menanamkan hakikat cinta kepada sesama dan 

menjadikannya sebagai akar dari setiap tindakan yang kita lakukan, baik itu 

berinteraksi dengan Allah, manusia, dan bagian lain dari seluruh alam semesta. 

Menurut Ibnu Arabi, semua itu hanya bisa didapatkan dengan mematuhi dan 

menerapkan ajaran Islam dengan sebaik mungkin dalam hidup setiap manusia. 

Dalam buku Semesta Cinta Ibnu Arabi karya Haidar Bagir ini terdapat 

konsep wahdatul wujud Ibnu Arabi. Ada beberapa aspek atau faktor teofanik 

(manifestasi) yang dapat menjembatani kita untuk sampai pada pemikiran 

wahdatul wujud Ibnu Arabi di antaranya ada tajalli, tasybih, tanzih serta al-

a’yan al-tsabitah. Pada sisi lain, ketika penulis membaca referensi di jejaring 

sosial ataupun sumber lain menyatakan bahwa konsep wahdatul wujud Ibnu 

Arabi itu adalah wahdatul wujud itu sendiri. Namun setelah penulis membaca 

buku Semesta Cinta Ibnu Arabi ini terdapat sesuatu hal yang berbeda dari hasil 

analisis orang lain. Jadi, pada referensi lain ataupun sumber dari internet 

membicarakan wahdatul wujud ini terkuak pada teorinya saja tanpa 

menyatakan beberapa hal yang dapat menjembatani untuk sampai pada 

wahdatul wujud itu sendiri. Pada buku Semesta Cinta Ibn Arabi ini terdapat 

beberapa faktor yang mendukung kita untuk sampai pada wahdatul wujud. 

Haidar Bagir mengatakan bahwa wujud bukan hanya mengemukakan 

tentang "ada" melainkan pemahaman atas diri. Dalam konteks pemahaman atas 

diri ini artinya adalah sadar atau paham atas dirinya. Sebagaimana tabiat 

manusia adalah paham atau sadar akan dirinya dan selain dari dirinya sendiri. 

Dengan demikian Haidar Bagir menuliskan bahwa kata mengejawantahkan 

atau mengadakan suatu pemahaman atas diri juga yang lain pada dasarnya 

sudah tertuang dalam suatu makna "kesadaran", seseorang pastilah sadar 

mengenai dirinya juga segala yang berhubungan dengan keadaan di 

sekelilingnya  (Bagir, Semesta Cinta Pengantar Kepada Pemikiran Ibnu Arabi, 

2015, p. 175). 

Dengan berlandaskan latar belakang tersebut, konsep wahdatul wujud 

Ibnu Arabi menurut Haidar Bagir beserta faktor-faktor yang dapat 

menjembatani hal tersebut dalam buku Semesta Cinta adalah suatu gagasan 



 

 

yang menarik untuk dibahas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

mengangkat permasalahan tersebut dengan judul : Konsep Wahdatul Wujud 

Ibnu Arabi Menurut Haidar Bagir (Studi Analisis Terhadap Semesta 

Cinta), di sinilah penulis ingin melihat dan mendalami faktor teofanik yang 

dapat menjembatani untuk sampai pada konsep wahdatul wujud Ibnu Arabi 

menurut Haidar Bagir melalui analisis buku Semesta Cinta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan yang penulis ungkapkan pada latar belakang di 

atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana konsep Wahdatul wujud Ibnu Arabi dalam pandangan 

Haidar Bagir? 

2. Bagaimana analisis terhadap konsep Wahdatul wujud Ibnu Arabi dalam 

pandangan Haidar Bagir? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memahami konsep wahdatul wujud Ibnu Arabi dalam pandangan 

Haidar Bagir? 

2. Untuk mengetahui analisis terhadap konsep wahdatul wujud Ibnu Arabi 

dalam pandangan Haidar Bagir? 

Sementara itu bersamaan dengan tujuan-tujuan yang akan 

teraktualisasikan lewat penelitian, dengan adanya tulisan ini diharapkan adanya 

suatu manfaat bagi khalayak banyak dan khususnya untuk penulis sendiri. 

Adapun manfaatnya sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai khazanah keilmuan, memperbanyak pengetahuan dari 

banyaknya sudut pandang juga argumen 



 

 

b. Sebagai pustaka acuan bagi mahasiswa/i lainnya khususnya seluruh 

teman di jurusan Aqidah Dan Filsafat Islam jika akan meneliti 

pengkajian yang sama 

c. Dapat mengamalkan pemikiran Haidar Bagir melalui wahdatul 

wujud dari Ibnu Arabi, dengan demikian dapat menjadikan diri 

penulis ke dalam versi pribadi yang lebih baik 

d. Semoga penelitian yang demikian sedikit dan singkat ini dapat 

menambah pengetahuan wacana tentang kesatuan wujud yang 

bersumber dari Ibnu Arabi maupun Haidar Bagir 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai kontribusi terhadap pemikiran islam 

b. Sebagai syarat menjadi Sarjana Agama di Fakultas Ushuluddin 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Tauhid merupakan suatu konsep yang melekat di dalam aqidah yang 

menjelaskan tentang keesaan Allah. Sehingga secara sederhananya 

mentauhidkan itu sama dengan mengesakan. Pada hakekatnya tauhid 

merupakan suatu keharusan yang utama yang diperintahkan oleh Allah, oleh 

karena itu tauhid sangat penting bagi penganut agama Islam secara umum agar 

dapat mengerti dan memahami tentang hakikat dan kedudukan dari tauhid, 

maka dengan begitu hakikat dari tauhid adalah mengesakan atau mentauhidkan 

Allah. Maka dapat disimpulkan bahwa tauhid merupakan ilmu yang 

berhubungan secara langsung dengan masalah-masalah tentang ketuhanan, 

kenabian, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan-Nya yang 

mencakup seluruh alam semesta (Zakaria, 2008, p. 2).  

Adapun tauhid terbagi menjadi 3 bagian: 

1. Tauhid Rububiyah. 

Tauhid yang pertama ini membahas tentang mengesakan Allah dalam 

segala perbuatannya, seperti:  penciptaan, pengelolaan atas seluruh alam 



 

 

semesta, mengatur hidup dan mati semua makhluk yang diciptakan-Nya, 

rezeki, dan lain sebagainya. 

2. Tauhid Uluhiyah. 

Tauhid yang kedua ini membahas tentang mengesakan Allah dalam hal 

peribadahan melalui ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai 

utusan Allah. Contohnya : shalat, puasa, zakat, haji, berkurban dan lain 

sebagainya. Maka dengan hal tersebut dinamakan sebagai mengesakan Allah 

melalui prosedur ibadah atau melakukan segala hal yang termasuk ke dalam 

kebaikan. 

3. Tauhid Asma Wa Sifat. 

Tauhid ini merupakan tauhid yang terakhir yang membahas tentang 

cara bagaimana mengagungkan Allah sebagai Tuhan yang disembah, tentunya 

dengan cara menetapkan nama-nama baik dan juga sifat-sifat Allah SWT serta 

dapat mengimplementasikan keduanya ke dalam hidup seluruh makhluk-Nya 

(Zakaria, 2008, p. 7). 

Dengan adanya Tauhid asma wa sifat, hal ini menjadi suatu tanda bagi 

muslim untuk selalu berbuat atau bertindak sesuai dengan sifat-sifat Allah yang 

baik dan mengamalkan nama-nama baik dari Allah. Hal ini menjadi suatu 

acuan bagaimana menjalankan hidup sesuai dengan akidah Islam juga aturan-

aturan yang ada. Tauhid asma wa sifat merupakan bentuk dari suatu penerapan 

dari pengesaan makhluk kepada Sang Maha Kuasa. Mempercayai bahwa hanya 

Dia lah yang wajib disembah, dipercayai dan diyakini akan keberadaannya, 

karena segala sesuatu pada realitasnya adalah satu  (Zakaria, 2008, p. 200).  

Dalam hal ini Tauhid asma wa sifat dan Wahdatul wujud saling 

berkaitan dan tentu merujuk kepada yang satu (tunggal). Wahdatul wujud 

sebagai bentuk dari adanya Tuhan dan sebagai bentuk dari pengadaan sekaligus 

pengesaan terhadap Allah SWT, maka perlu adanya Tauhid asma wa sifat 

sebagai penerapan dan pengaplikasiannya dalam kehidupan. (Fazeli, Mazhab 

Ibn Arabi: Mengurai Paradoksalitas Tasybih dan Tanzih, 2016, p. 4) 

Dengan demikian, adanya Wahdatul wujud berarti sebagai suatu 

rujukan bagaimana seseorang meyakini bahwa segala yang ada itu berasal dari 



 

 

Allah SWT. Ibnu Arabi memandang bahwa wujud dari segala realitas yang ada 

pada dasarnya hanyalah yang satu (tunggal). Adapun wujud dari makhluk dan 

alam semesta yang ada merupakan wujud Allah. Secara sederhananya bisa 

dikatakan bahwa Allah merupakan hakikat dari alam itu sendiri. Dengan 

begitu, wujud secara mutlak itu merupakan wujud dari Tuhan, hanya satu dan 

tidak ada bentuk lain selain wujud dari Tuhan itu sendiri. Karena alasan itulah 

Ibnu Arabi secara tidak langsung menolak mentah-mentah ajaran yang 

menyatakan bahwa seisi alam semesta ini diciptakan melalui proses ketiadaan. 

Banyak sekali pembahasan yang mengemukakan teorinya secara luas, 

namun pada kenyataannya dapat dikerucutkan bahwa pembicaraan tersebut 

merujuk pada yang satu (tunggal). Seperti halnya konsep dari Al a’yan ats 

tsabitah yang mengemukakan tentang suatu entitas yang bersifat tetap, konsep 

Tanzih (penjauhan) membahas tentang penyucian Tuhan dari penyerupaan 

yang berasal dari makhluk beserta dengan sifat-sifat kemanusiaan karena pada 

dasarnya hal tersebut tidak sebanding adanya, Tasybih (menyerupai) 

menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, dan Tajalli (manifestasi) 

(Fazeli, Mazhab Ibn Arabi: Mengurai Paradoksalitas Tasybih dan Tanzih, 

2016, p. 4). Istilah-istilah (konsep-konsep) tersebut dijelaskan dalam buku 

Semesta Cinta (Pengantar Kepada Pemikiran Ibnu Arabi) karya Haidar Bagir. 

Semesta Cinta merupakan buku penghantar kepada beberapa pemikiran 

dari Ibnu Arabi. Buku ini berisi tentang gagasan-gagasan yang membongkar 

misteri tentang pertanyaan mendasar tentang hidup, Tuhan, manusia dan segala 

aktivitas yang berhubungan dengan seluruh unsur alam semesta dari awal 

bermula hingga berakhirnya kehidupan. Titik pusat dari pemikiran Ibnu Arabi 

ini terdapat pada judul “Semesta Cinta”, dengan begitu hal tersebut merupakan 

sumber pengetahuan kita terhadap segala realitas yang ada. 

Adapun tokoh yang mengekspresikan ajaran-ajaran madzhab dari Ibnu 

Arabi, salah satunya adalah Abdul Al-Karim Al-jili wafat pada tahun 832 

H/1428 M yang melakukan suatu penafsiran ulang serta pengayaan atas ajaran 

Ibnu Arabi. Sejumlah tokoh yang berkecimpung dalam dunia filsafat ada 



 

 

beberapa yang mengejawantahkan pemikiran pemikiran Ibnu Arabi mengenai 

Wahdatul wujud di antaranya adalah Haidar Bagir.  

Haidar Bagir dalam bukunya menyatakan bahwa teologi Islam jika 

dilihat dari perspektif Irfani pada dasarnya bukan hanya menekankan pada 

kepercayaan suatu yang tunggal atau dalam hal ini berbicara mengenai 

ketuhanan. Semuanya itu merupakan satu kesatuan dalam kata lain semuanya 

adalah realitas yang satu. Cara pemahaman teologis seperti ini meletakan 

entitas Tuhan sebagai dzat yang tidak terpisahkan dari sesuatu hal yang nampak 

atau hal lain yang terlahir dari esensi yang sesungguhnya dan merupakan 

manifestasi dari wujud Tuhan  (Bagir, Semesta Cinta Pengantar Kepada 

Pemikiran Ibnu Arabi, 2015). 



 

 

Skema kerangka berpikir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Dalam bentuk penghindaran akan terjadinya plagiarisme, maka dengan 

ini penulis akan mengemukakan beberapa dari banyaknya tulisan, pengkajian 

dan referensi lainnya yang bersifat relevan dengan pokok pikiran atau topik 

yang disajikan dalam proposal judul ini. Sepanjang pengetahuan penulis belum 

ada penelitian yang sama dengan judul permasalahan dan penelitian yang 

penulis teliti ini. Meskipun ada beberapa macam literatur yang mengemukakan 

tentang konsep Wahdatul wujud, baik dalam perspektif Ibnu Arabi maupun dari 

perspektif Haidar Bagir, seperti berikut ini : 

Dalam buku yang berjudul Dunia Imajinal Ibnu Arabi: Kreativitas 

Imajinasi Dan Persoalan Diversitas Agama, karya William C.Chittik. Ketika 

mencermati isi buku ini secara merasuk, kita akan sampai pada satu kesimpulan 

bahwa tema besar yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi masih dalam koridor 

tasawuf. Ini adalah gagasan dengan pengetahuan yang cukup tinggi, dan tema 

Tauhid 

Tauhid Asma Wa Sifat 

Wahdah al wujud 

Tasybih Tanzih 

Tajalli 

Buku Semesta Cinta 

Transmisi Pemikiran 

Al-A’yan Al-Tsabitah 



 

 

persatuan umat beragama adalah salah satunya. Selanjutnya tema utama yang 

dikemukakan oleh William C. Chittick. Dua sisanya dalam buku Chittick 

adalah tentang manusia sempurna (insan kamil), dunia imajiner, dan poin 

ketiga dapat dipecahkan dari perspektif dunia imajiner. Sebuah dunia yang 

mencakup semua realitas yang bersifat merangkul, inklusif, penuh dengan 

rekayasa sakral dan segala kemungkinan, meskipun menurut ukuran waktu, 

nalar dan logika mungkin bukan fokus bidang penelitian nalar tasawuf yang 

sudah dikenal.  Buku ini diklasifikasikan sebagai buku yang berat, dan 

memakan cukup ruang untuk dicerna oleh semua orang (termasuk peneliti).  

Sedangkan buku Semesta Cinta Ibnu Arabi merupakan buku yang 

disajikan secara sistematis dan termasuk buku yang mudah dipahami. 

Perbedaan pembahasan diantara buku karya  William C. Chittick dan buku 

karya Haidar bagir yang dijadikan rujukan ini terletak pada pokok 

pembahasaan penelitian penulis bahwa terdapat aspek atau faktor teofanik yang 

dapat menjembatani untuk sampai pada pemahaman Wahdatul wujud, 

sedangkan pada buku dunia imajinal Ibnu Arabi tersebut hanya membahas 

seputar kesatuan wujud saja. 

Dalam buku berjudul Ibn Arabi: Wahdatul wujud yang selalu dalam 

perbincangan,  ditulis oleh seorang pendidik ternama yakni Kautsar Azhari 

Noer ini berakar dari makalahnya yang berjudul Wahdatul wujud Ibnu Arabi 

dan panteisme. Istilah yang dijelaskan dalam buku ini, Wahdatul wujud 

menggunakan peristilahan seperti panteisme, monisme, pembahasan mengenai 

dogma Wahdatul wujud yang berpengaruh dari beberapa teoretikus yang cukup 

berpengaruh di Islam dan dunia Barat. Berbagai hal yang dilakukan oleh tokoh 

Kautsar Azhari Noer dalam hal ini untuk sampai pada pemahaman Wahdatul 

wujud diantaranya beliau menganalisis dan melakukan penelitian terhadap satu 

buku yaitu Creative Imagination in the Sufism of Ibn al-‘Arabi sebuah karya 

Henry Corbin sang Islamolog Perancis.  

Selanjutnya Kautsar Azhari Noer meneliti buku Burckhard’r, An 

Introduction to Sufi Doctrine, dalam penelitian selanjutnya Kautsar membahas 

mengenai doktrin metafisis timur dan barat. Dalam hal ini Burckhard’r 



 

 

menyatakan seharusnya prinsip kontinuitas yang benar adalah Tuhan itu sendiri 

sedangkan kontinuitas tidak hanya dibayangkan sebagai sesuatu yang ada 

diluar tuhan. Dalam hal ini prinsip tersebut mengamati bahwa seperti itulah 

prinsip yang diartikan Tanzih (Tuhan berbeda dengan alam). Demikian prinsip 

tersebut sejalan dengan karya yang ditulis oleh Ibn Arabi yang dibahas dalam 

Risalat al-Ahadiyah. (Drs. Abd.Ghafir, 2017, p. 188) Penelitian Kautsar Azhari 

dan penelitian yang penulis lakukan ini terdapat persamaan pada pembahasan 

Tanzih, dengan demikian karya tulis dari Kautsar Azhari Noer ini bisa menjadi 

referensi atau sumber bagi penelitian penulis. 

Skripsi atau karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Uswatun Hasanah, 

2015, mahasiswa Ushuluddin jurusan Aqidah dan Filsafat Universitas Islam 

Negeri Walisongo Semarang, berjudul "Konsep Wahdatul wujud Ibnu Arabi 

Dan Manunggaling Kawulo Lan Gusti Ranggawarsita”. Tulisan ilmiah ini 

menjelaskan tentang filsafat wujud sebelum Ibnu Arabi dan Ranggawarsita 

melalui studi komparatif yakni mencari perbedaan dan kesamaan 

(membandingkan) pada dua pemikiran tokoh tersebut. Pada skripsi yang ditulis 

oleh uswatun hasanah ini terletak pada dua objek yaitu antara konsep Wahdatul 

wujud dan menjadikan Ranggawarsita sebagai studi komparatif dalam 

pembahasannya. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak 

pada analisis buku Semesta Cinta dengan mencoba mengungkap beberapa 

faktor yang dapat digunakan sebagai jembatan untuk sampai pada pembahasan 

Wahdatul wujud dari Ibn Arabi menurut Haidar Bagir. 

Skripsi atau karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Ani Mulyani, 2001, 

mahasiswa Ushuluddin jurusan Aqidah Dan Filsafat Islam Universitas Islam 

Negeri Walisongo Semarang, berjudul ”Konsep Hakikat Muhammadiyyah 

Menurut al-Hallaj dan Ibnu Arabi”. Tulisan ini mendeskripsikan tentang awal 

mula penciptaan umat manusia berasal dari sejenis cahaya, yaitu cahaya 

Muhammad yang sebenarnya berasal dari Tuhan. Karena tuhan Apakah 

sumber segala cahaya. Hal tersebut dapat mengacu pada tafsir QS. An-nur : 35. 

Dengan demikian skripsi yang dibuat oleh mahasiswa filsafat ini berisikan 

tentang pemikiran Ibnu Arabi mengenai konsepnya Muhammadiyyah. 



 

 

Demikian karya tulis yang ditulis oleh ani dalam skripsinya tidak terlalu 

terfokus dalam mendeskripsikan masalah Wahdatul wujud, sedangkan 

penelitian yang penulis bahas ini pada akhirnya membicarakan Wahdatul 

wujud dari Ibn Arabi menurut Haidar Bagir dalam Semesta Cinta. 

Jurnal yang ditulis oleh Abdul Halim Rofi’ie, berjudul “Wahdat Al-

Wujud dalam Pemikiran Ibnu Arabi”. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya. Dalam Jurnal ini, diterangkan bahwa Ibnu Arabi, yang 

merupakan Grand Master Islam, adalah seorang yang agung pemikir yang 

kontroversial pemikirannya, wahdat al-wujud, secara signifikan 

mempengaruhi mistik Islam. Arti dari wahdat al-wujud pada dasarnya adalah 

dua lipatan, yaitu Wujud adalah satu-satunya yang ada dan bahwa alam 

semesta hanyalah sebuah manifestasi dari Yang Esa. Yang Ada di sini mengacu 

kepada Allah SWT. Yang Esa menutupi semua fenomena yang ada dan 

berfungsi sebagai sumber daya yang memancar ke seluruh alam semesta. 

Dalam hal ini, Ia disebut sebagai al-Haqiqat al-Muhammadiyah. Dia mungkin 

juga dipandang sebagai Jiwa Universal karena Dia adalah sumber kosmos yang 

mengatur alam semesta dan Tubuh Universal untuk refleksi-Nya tindakan apa 

pun pada setiap keberadaan mikro yang membentuk alam semesta. 

Selanjutnya, ketika His keberadaannya dianggap sebagai jauhar (permata) yang 

menghadap ke atas setiap kejadian, Dia biasanya dikenal sebagai al-haba'. 

Konsep wahdat al-wujud sebenarnya bisa menjadi disederhanakan menjadi 

prinsip laa maujuda illa wujud al-wahid (tidak ada yang ada kecuali yang ada) 

Satu, Makhluk). Yang Esa mungkin mengungkapkan milik-Nya sendiri 

keberadaan ke dalam martabat atau tingkatan yang berbeda: Martabat 

Ahadiyah, Martabat Wahidiyah, and Martabat Tajalli Syuhudi. Titik berdiri itu 

memicu Ibnu Arabi untuk percaya bahwa segala jenis realitas atau keberadaan 

tidak lain adalah kebenaran refleksi dari Yang Esa. 

Jurnal karya oleh Kamaruddin Mustamin, yang diterbitkan oleh 

Rausyan Fikr, Vol. 16 No. 2 Desember 2020: 267-281. Dalam jurnal itu 

diterangkan bahwa “Konsep wahdatul wujud Ibn Arabi yang cenderung 

terjebak dalam pemahaman statis tentang keberadaan yang bersatu antara Sang 



 

 

Pencipta dan yang diciptakan dalam lokus panteisme harus dipahami sebagai 

gerakan aktif di mana makhluk yang berada pada level selfhood harus selalu 

berusaha untuk bergerak secara aktif menuju tingkat realitas. Hal ini 

berimplikasi pada perlunya mengembangkan pemahaman yang lebih inklusif 

dalam memahami bahasa metaforis-sufistik yang tampaknya asing bagi 

masyarakat awam. Ontologi tasawuf filosofis dalam konsep wahdatul wujud 

Ibn Arabi telah memberikan kerangka metodologis yang muncul dari situs situs 

dua kelompok keilmuan yang berbeda, yaitu tasawuf dengan dimensi esoterik 

dan filosofi dengan dimensi filosofisnya dalam mengungkap makna konsep 

wahdatul wujud Ibn Arabi” (Mustamin, 2020, p. 267). 

Jurnal karya Raha Bistara, dalam jurnal ini diterangkan bahwa 

“Bertujuan untuk mengungkap gagasan wahdah al-wujud Ibn Arabi dalam 

bingkai imajinasi kreatif Henry Corbin. Hal ini berangkat dari fakta bahwa 

wahdah al-wujud hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan para 

pemikir filsafat Islam. Ada yang menyebutkan wahdah al-wujud sama dengan 

panteisme dan panenteisme ada juga yang mengatakan itu tidak dengan 

keduanya. Dengan metode kualitatif deskriptif, dengan data-data kepustakaan, 

kajian ini menunjukkan bahwa imajinasi aktif yang kreatif (imajinasi teofanik) 

adalah wujud Ilahi mengungkapkan diri-Nya, menunjukan diri-Nya, kepada 

diri-Nya dengan membedakan diri-Nya dengan wujud-Nya yang tersembunyi. 

Penciptaan ini sama juga dengan penampakan Tuhan (teofani, tajalli Ilahi). 

Dalam penciptaan ini tidak ada konsep creation ex nihilo (penciptaan yang 

keluar dari ketiadaan), penciptaan ini sudah ada wujud dari Tuhan itu sendiri 

melalui proses tanaffus. Imajinasi kreatif sebagai teofanik merupakan suatu 

proses penciptaan bukan dari ketiadaan atau sesuatu yang berbeda dari diri-

Nya sendiri, melainkan dari wujud fundamental-Nya yang tersembunyi dalam 

wujud-Nya sendiri tanpa adanya imajinasi yang kreatif sulit untuk mewujudkan 

Tuhan di tengah kehidupan manusia”. 

Dalam buku Imanjinasi Kreatif Sufisme Ibnu Arabi, karya Henri 

Corbin. Dalam kajian buku ini kita bisa melihat bagiman rumitnya Ibnu Arabi 

dalam menguraikan atau menjelaskan setiap pembahasan tentang tasawuf-



 

 

falsafi. Bahkan Henri Corbin dalam buku ini menyebutkan bahwa untuk 

menjelaskan pemikiran dari Ibnu Arabi bukanlah sesuatu yang dangkal 

(sinkretisme). Henri Corbin dalam tulisannya menelusuri makna dasar dari 

“imajinasi kreatif” secara mendalam. Lebih dari itu, buku ini mencoba 

membahas pemikiran Ibnu Arabi yang memiliki kritisisme tersendiri karena 

kajiannya masuk kepada ranah yang lebih mendasar seperti filsafat, dan agama 

yakni metafisis-ontologis. hubungannya dengan pembahasan yang peneliti kaji 

dalam hal ini terletak pada pembahasan mengenai Tuhan, dengan melakukan 

eksplorasi secara kontemplatif dan rasional demonstratif tentang pembahasan 

hakikat dari keberadaan Tuhan dan alam. 

Dalam buku Mazhab Ibn Arabi : Mengurai Paradoksalitas Tasybih Dan 

Tanzih, karya Seyyed Ahmad Fazeli. Buku yang ditulis oleh Seyyed Ahmad 

Fazeli ini membahas mengenai isu-isu mengenai tanzih dan tasybih dalam 

pemikiran ibn arabi. Bukan hanya itu saja, buku ini berhasil menghasilkan satu 

analisis perbandingan juga sebagai sesuatu yang dapat mencerahi mengenai 

persoalan tasybih dan tanzih. Sama hal dengan penelitian yang penulis kaji 

yakni meneliti tasybih dan tanzih, dengan demikian buku ini bisa menjadi 

sumber atau referensi dari penelitian yang penulis teliti. 

Dalam buku Sufisme Samudra Makrifat Ibnu Arabi, karya Toshihiko 

Izutsu. Buku ini merupakan buku pertama dari sufisme dan taoisme. Bahkan 

Seyyed Hossein Nasr menyatakan bahwa setelah buku ini terbit, banyak sekali 

memberikan pengaruh terhadap setiap karya tentang Ibnu Arabi dan sufisme 

metafisis. Adapun ibn arabi memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan 

sufisme pada setiap abadnya sampai pada puncak pemikiran mistik falsafi. 

Demikian dari banyaknya pembahasan pada buku ini terdapat beberapa 

pembahasan yang memiliki kontribusi terhadap penelitian penulis mengenai 

Tuhan dan manifestasi diri. 

Dalam buku Tokoh-Tokoh Sufi Lintas Zaman, karya DR.M.Solihin, 

M.Ag. Buku ini membahas mengenai tokoh sufi beserta ajaran dan 

pemikirannya. Salah satu tokoh sufi yang dibahas yakni Ibn Arabi. Tepat dalam 

pembahasan mengenai ajaran-ajarannya tercatat pembahasan Wahdatul wujud 



 

 

dari Ibnu Arabi walaupun hanya sekilas. Sama dengan objek penelitian penulis 

yaitu mengenai Wahdatul wujud Ibnu Arabi, hanya saja yang penulis teliti 

dalam pandangan Haidar Bagir. 

Dalam buku Filsafat Mistis Ibnu ‘Arabi, karya A.E. Affifi. Buku ini 

membahas mengenai berbagai pandangan Ibnu ‘Arabi mengenai mistisisme 

dan pantheisme. Tercatat dalam buku tersebut bahwa ada pembahasan 

mengenai wujud dan hubungan dengan yang satu dengan yang banyak. Hal 

tersebut berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti tentang Wahdatul 

wujud dengan segala yang berkaitan dengan hal tersebut. 

 Seperti yang telah disebutkan di atas pada pokok pembahasan serta 

permasalahan, bahwa telaah dalam penelitian ini memfokuskan pada kajian 

mendalami faktor teofanik yang dapat menjembatani untuk sampai pada 

konsep Wahdatul wujud Ibnu Arabi menurut Haidar Bagir melalui analisis 

buku Semesta Cinta. Berdasarkan proses literasi dari berbagai macam literatur 

yang telah dilakukan oleh peneliti, memang kebanyakan penelitian sebelumnya 

banyak yang membahas tentang Wahdatul wujud Ibnu Arabi. Namun, ada sisi 

pembeda tersendiri dengan telaah yang peneliti kaji. Ternyata, belum ada yang 

membahas tentang ada banyak faktor teofanik beserta korelasi di dalamnya 

yang dapat menjembatani untuk sampai pada pemahaman konsep Wahdatul 

wujud Ibnu Arabi seperti yang peneliti kaji, diantaranya yaitu Tasybih, Tanzih, 

Tajalli dan Al-A’yan Al-Tsabitah. Adanya buku Semesta Cinta karya Haidar 

Bagir memberikan satu kunci tersendiri untuk membuka wawasan dan 

pengetahuan, terutama dalam pembahasan yang peneliti telaah. Dengan 

demikian, adanya telaah ini menjadi suatu kebaharuan dan pembeda dari 

penelitian-penelitian lain sebelumnya, khususnya pada konteks pembahasan 

terkait. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Pada sistematika penulisan ini, penulis akan menguraikan pembahasan 

secara garis besar pada setiap bab. Di antaranya : 



 

 

Bab pertama, berisi tentang Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini 

penulis membahas mengenai latar belakang dari masalah yang dibahas, 

rumusan masalah secara menyeluruh, penguraian maksud dari masalah agar 

mudah dipahami, manfaat dari penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika 

penulisan. 

Bab kedua, peneliti membahas tentang tinjauan teoritis mengenai 

konsep Wahdatul wujud, gambaran Tanzih, Tasybih, Tajalli dan Al-A’yan Al-

Tsabitah secara umum, biografi Ibnu Arabi dan Haidar Bagir beserta karya-

karyanya, buku semesta cinta dan transmisi pemikiran. 

Bab ketiga, yaitu metodologi penelitian yang terdiri dari pembahasan 

tentang metode penelitian, jenis data, sumber data primer dan sekunder, teknik 

pengumpulan data diantaranya: analisis data, reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan, dan sistematika penulisan. 

Bab keempat, yaitu pembahasan penelitian. Di dalamnya terdapat 

pembahasan mengenai Tasybih, Tanzih, Tajalli dan Al-A’yan Ats-Tsabitah. 

Adapun pembahasan ini merupakan elaborasi dan penjelasan tentang 

bagaimana konsep dan ragam teologisitas dari Wahdatul wujud Ibnu Arabi 

menurut Haidar Bagir berdasarkan buku Semesta Cinta karya Haidar Bagir 

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi simpulan atau jawaban dari 

pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran. 

 

 


