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Karena, 

 dengan menyadari potensi diri akan dapat memicu semangat 

untuk senantiasa melangkah lebih jauh  

_Tesra Murnita_ 

So, be brave and don’t be doubt 

Karena… 

Keraguan adalah pengkhianat yang akan membuat diri 

kehilangan keberanian untuk sekedar mencoba 

_William Shakespeare_ 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Bissmillahirrahmanirrahiim…..  
Dalam cerita yang pernah terangkai 

Terbuai lewat tetesan air mata yang pernah terurai 
Sebuah dugaan yang berawal dari kecurigaan 

Namun berbuah manis dengan kenyataan yang tak terkirakan  
Sebelumnya, untuk pertama kali aku minta maaf pada Tuhan,  

masa sebelum 4 tahun silam 
Aku isi dengan pengkerdilan kepercayaan,  

maafkan aku yang pernah meragukan adil-Mu Tuhan…. 

Hari ini… 

Sebuah kenyataan dengan ending kebahagiaan aku rasakan lewat adil-Mu 
 proses yang ku sebut sebagai bagian satu telah usai 

Kewajiban yang disebut skripsi telah selesai dilaksanakan 
Dan pertama, skripsi ini ku persembahkan kepada dua orang istimewa, 

super hero, malaikatku  dia adalah kedua orang tuaku 
Yang dengan semangat juang tak terbantahkan, serta tetesan peluh dan 
air mata, selalu berupaya tanpa lelah demi membantuku dalam mencapai 

gelar sarjana. Skripsi ini ku persembahkan pada mereka sebagai bukti 
bahwa segala perjuangan tiadalah sia-sia  

Ayah Ibu,,, semoga segala tetesan peluh dan keringatmu dibalas dengan 
kebahagiaan dan rezeki yang berlipat ganda. Aamiin… 

Dan kedua, skripsi ini ku persembahkan untuk seluruh jiwa dan raga ini 
 yang selalu sanggup berdiri tegak dengan kaki dan hati yang dikuat-

kuatkan.  
Aku bangga karena telah tampil berbeda dengan apa adanya. 

Aku bangga, karena dengan tanpa terasa selalu mampu tersenyum dan 
meninggalkan kesan yang cukup luar biasa 

Dan ketiga, kupersembahkan untuk keluarga, kakak, abang, adik, dan 
keponakan  yang selalu menyipsikan energi positif dalam perjuangan ini.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naska ini didasarkan atas Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 

0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi 

Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterastion), INIS Fellow 1992. 

A. KONSONAN 

Arab Latin Arab Latin 

 Th ط a ا

 Zh ظ B ب

 „ ع T ت

 Gh غ Ts ث

 F ف J ج

 Q ق H ح

 K ك Kh خ

 L ل D د

 M و Dz ذ

 R ٌ N ز

 W و Z ش

 H ه S س

 , ء Sy ش

 Sh ً Y ص

   DI ض
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B. Vokal, panjang dan diftong 

Setiap Penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah 

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan 

bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 

Vokal Pendek   Vokal Panjang   Diftong 

___ = a    ئا = ā   ًْ  ay = ا 

___ = i  ٌِئ = ī   ْا و = aw 

___ = u  ئُو = ū   ًْ  ī = اِ

 

KETERANGAN TAMBAHAN 

 Kata sandang untuk alīf lām ta‘rīf (..ال) ditransliterasikan dengan al-, 

misalnya al-jizyah atau al-dzimmah. Kata sandang ini menggunakan huruf 

kecil, kecuali bila berada pada awal kalimat. 

 Tasydīd atau syaddah dilambangkan dengan huruf ganda, misalnya al-

Muwaṭṭa’. 

 Kata-kata yang sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia, ditulis sesuai 

dengan ejaan yang berlaku, seperti al-Qur‟an, Hadis, dan lainnya. 

C. Ta‟mabuthah (ة) 

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah 

kalimat, tetapi apabila Ta‟ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya انسسانة نهًدزسة menjadi 

al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang 

terdiri dari susunan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya  في

 .menjadi fi rahmatillah زحًة انهّة

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah 

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 

terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di 
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tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. 

Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 

a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan … 

b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan … 

c. Masyâ‟ Allah kâna wa mâ lam yasya‟lam yakun. 
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ABSTRAK 

Nama  : Tesra Murnita 

NIM  : 11631200553 

Judul Skripsi : Diskursus Transenden dan Imanen Tuhan Menurut  

  Ibn „Arabi 

 Skripsi ini membahas tentang Diskursus Transenden dan Imanen 

Tuhan Menurut Ibn „Arabi. Dalam mengkaji judul skripsi tersebut, maka 

masalah pokok yang akan dikaji adalah “Bagaimana pandangan Ibn „Arabi 

mengenai persoalan Transenden dan Imanen Tuhan”. Dari problematika tersebut, 

maka penelitian ini mengambil langkah metode penelitian kepustakaan (library 

research) untuk menganalisis masalah penelitian yang dikemas dalam model 

penelitian historis-faktual mengenai tokoh. Masalah tersebut dibahas secara 

mendetail dan luas utamanya dari segi filosofis berdasarkan buku-buku Ibn „Arabi 

yang mengandung persoalan transenden dan imanen Tuhan. Selain itu, dikaji pula 

dalil-dalil yang menjadi argumen dari pemikiran Ibn „Arabi tersebut. Dengan 

memahami pemikiran ketuhanan Ibn „Arabi yang terbungkus dalam doktrin 

wahdat al-wujud yang kemudian menghasilkan pemikiran tentang manusia 

sempurna, maka di sana juga akan ditemukan pemikirannya tentang persoalan 

transendensi dan imanensi Tuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ibn 

„Arabi menjadikan aspek transenden dan imanen Tuhan berjalan secara 

berdampingan, tanpa terlalu menonjolkan salah satu konsep, yang bagi Ibn „Arabi 

hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur‟an. Dari penyeimbangan 

antara transenden dan imanen Tuhan ini, maka akan kelihatan bagaimana Ibn 

„Arabi memandang hakikat dari kedua konsep ini. hakikat kedua konsep ini 

berhubungan dengan martabat wujud yang dibagi dalam tiga level tajalli yang 

secara transparan akan menghasilkan pemikiran tentang imanen Tuhan. Untuk 

mengaktualisasikan kedua konsep ini, Ibn „Arabi juga menggunakan peran dari 

akal dan wahm (imajinasi) agar kedua konsep ini dapat disatukan dan 

diaktualisaikan dalam konsep transenden dan imanen Tuhan. 

Kata kunci: transenden, imanen, Tuhan, konsep, pemikiran. 
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ABSTRACT 

This skription discausses about Discourse of Transcendent and 

Immanent of God according to Ibn ‘Arabi (1165-1240). In reviewing the title of 

the skription, the main problem to be studied is how Ibn ‘Arabi’s views regarding 

the transcendent and immanent matters of God. Of these problem, this study takes 

the steps of library research, problems that are packaged in historical-factual 

research models about figures. The problem was discussed in detail and broadly 

primarily from a philosophical point of view based on Ibn ‘Arabi’s book which 

contained the transcendent and immanent issues of God. In addition, the 

arguments that become the arguments of Ibn ‘Arabi’s thoughts are also examined. 

By understaning the thought of the divinity of Ibn ‘Arabi which is wrapped in the 

doctrine of wahdat al-wujud which then produce thoughts about perfect human 

beings, there will also be found thoughts about the problem of transcendence and 

the immanence of God. The results of this study indicate that Ibn ‘Arabi made the 

transcendent and immanent aspects of god go hand in hand, without unduly 

emphasizing any of these concepts, which for Ibn ‘Arabi  did notcontradict the 

Qur’an at all. From this balance between transcendent and immanent God, it will 

be seen how Ibn ‘Arabi views the nature of these two concepts. The essence of 

these two concepts relates to the dignity of existence which is divided into three 

levels of tajalli which transparently will produce thoughts about immanent God. 

To actualize these two concepts , Ibn ‘Arabi also uses the role of reason and 

wahm (imagination) so that these two concepts can be unified and actualized in 

the transcendent and immanent concepts of God. 

Keywords: transcendent, immanent, God, concepts, thought. 
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 ملخص

 

 ابن عريب عـنــوان البحث: الحدودية اهلل وحلولية اهلل عند

 تكون ابن عريب. ويف دراسة ىذا العنوان تناول ىذا البحث الحدودية اهلل وحلولية اهلل عند
املشكلة الرئيسية اليت تدرس ىي "ما رأي ابن عريب فيما يتعلق بقضية الحدودية اهلل وحلولية اهلل". 
من خالل ىذه املشكلة يأخذ ىذا البحث خطوة طريقة البحث املكتيب لتحليل مشكلة البحث اليت 
 رتبت يف منوذج البحث التارخيي الواقعي حول الشخصية. تدرس ىذه املشكلة مفصلة موسعة

خاصة يف جانب الفلسفة مستندا إىل كتب ابن عريب اليت حتتوي على مسائل الحدودية اهلل وحلولية 
اهلل. وكذلك تدرس احلجج اليت تبىن عليها أفكار ابن عريب. من خالل فهم األفكار اإلهلية البن 

ل، ستكون عريب اليت تبىن على أساس وحدة الوجود مث يف النهاية تنتج أفكاًرا عن اإلنسان الكام
ىناك أيًضا أفكاره حول قضية الحدودية اهلل وحلولية اهلل. أوضحت نتائج ىذا البحث أن ابن عريب 
جعل جانب الحدودية اهلل وجانب حلولية اهلل يسريان معا، دون تفوق أحد اجلانبني، وىذا املفهوم 

الحدودية اهلل وحلولية  عند ابن عريب ال يتعارض مع القرآن على اإلطالق. انطالقًا من التوازن بني
اهلل سيتبني رأي ابن عريب يف حقيقة ىذين املفهومني. حقيقة ىذين املفهومني تتعلق مبرتبة الوجود 
اليت تنقسم إىل ثالث مراحل التجلي اليت ستنتج بشفافية أفكاًرا عن حلولية اهلل. ولتحقيق ىذين 

مكن من توحيد ىذين املفهومني املفهومني، يستخدم ابن عريب أيًضا دور العقل والوىم ليت
 وحتقيقهما يف مفهوم الحدودية اهلل وحلولية اهلل.

 .الكلمات املفتاحية: الحدودية، حلولية، اهلل، املفهوم، األفكار
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan merupakan salah satu topik pembahasan yang kerap 

memantik banyak perhatian, karena tema ini senantiasa membuat banyak 

orang bertanya-tanya tentang apa dan siapa itu Tuhan, serta di mana 

keberadaan Tuhan, bahkan sampai pada persoalan hubungan Tuhan 

dengan manusia dan alam semesta. Topik ini begitu menarik karena 

berhubungan dengan kepercayaan manusia yang sudah dibangun sejak 

ribuan tahun lamanya dan memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam 

kehidupan manusia. 

 Islam sendiri tidak luput dalam membahas tema yang sangat 

populer ini. Di tengah-tengah kegetiran tentang ketuhanan yang menurut 

perkembangan sejarahnya mulai meniadakan eksistensi Tuhan
1
, Islam 

justru muncul sebagai dinding yang kokoh menyatakan bahwa Tuhan itu 

ada dan Dia Maha Mengetahui segala apa yang dikerjakan makhluknya.  

Salah satu faktor penyebab mengapa pembahasan Tuhan tidak 

pernah habisnya adalah bahwa wujud Tuhan tidak pernah bisa dibuktikan 

secara nyata berdasarkan panca indra manusia, itu sebabnya pesoalan 

Tuhan terus menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Di samping kian 

menimbulkan berbagai pertanyaan, persoalan Tuhan juga selalu menjadi 

bahan perhatian bagi kaum intelektual untuk mendapatkan hakikat dari 

eksistensi Tuhan. Kebebasan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟an yang 

dilakukan oleh sebagian kalangan menjadi salah satu faktor utama 

munculnya berbagai macam pandangan dalam menafsirkan Tuhan.  

Penafsiran tersebut tentu saja berkaitan dengan kesesuaian antara 

mufassir dan corak tafsirannya, dan corak tafsirannya pun memiliki faktor 

                                                             
1
 Ketika Filsafat mulai bereksistensi di Barat dan bertolak belakang dengan agama yang 

kemudian melahirkan (Agnotisisme, Nihilisme, Sekularisme, hingga sampai pada Atheisme).  
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eksternal yang tidak bisa dilepaskan dengan pemikiran Yunani. Karena, 

pada suatu masa, secara bersamaan terjadi kontak antara umat Islam 

dengan kebudayaan Yunani yang terwujud melalui sejumlah tulisan para 

tokoh atau ilmuan Muslim, khususnya dari segi bentuk maupun isi.
2
 

Dengan kata lain, teori-teori pemikiran Barat mulai ikut mewarnai 

pemikiran para intelektual Islam dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‟an. 

Kebebasan dalam menafsirkan ayat Al-Qur‟an,  kemudian memicu 

munculnya aliran-aliran teologi dalam Islam dengan perbedaan klaim 

tentang permasalahan takdir, hakikat perbuatan manusia, hakikat Tuhan, 

dan sampai kepada hakikat keberadaan Tuhan  atau lebih dikenal dengan 

istilah transenden dan imanen. Di antara aliran-aliran itu adalah Khawarij, 

Syiah, Mu’tazilah, Asy’ariyah, hingga aliran Ahlul sunnah wal jama’ah.  

Faktor dari kemunculan sekte-sekte ini tidak lain karena perbedaan cara 

pandang yang didasari kepada corak pemikiran terhadap ayat-ayat Al-

Qur‟an yang bersifat mutasyabihat. Sebagaimana ayat-ayat dalam Al-

Qur‟an tersebut tidak berbicara secara terperinci mengenai permasalahan 

yang diperdebatkan.  

Menegnai permasalahan transenden dan imanen Tuhan contohnya, 

al-Qur‟an seolah memberikan kesan bahwa persoalan ini tergambar secara 

kontradiksi. Hal ini, didasari kepada Qs. Al-A‟raf ayat 54   ه ق ًْ خ  بَُّكُى ّللّاُ انَِّر ٌَّ ز  اِ

ْسشِ  ه ي اْنع  ٌْ ِستَِّة اٍ  اٍو ثُىَّ اْست وى ع  اْْلْزض  فِ  yang mengatakan bahwa Allah انسًَّوِت و 

itu bersemayam di ‘Arasy, artinya keberadaan Tuhan itu digambarkan di 

luar alam dan berarti transenden, sedangkan pada ayat lainnya, yaitu QS. 

Qaf ayat 16  ٍِْد ِز ْبِم اْنو  ٍْ ح  َِْه ِي ُب اِن  ٍُ ا ْقس  َ ْح  dikatakan bahwa Allah menciptakan و 

manusia dan berada dekat dengan manusia bahkan lebih dekat dari urat 

nadinya, dan ini menandakan kalau Tuhan itu dekat atau imanen.  

Berbagai perspektif bemunculan untuk mendeskripsikan tentang 

persoalan transenden dan imanen Tuhan. Sebut saja, Teisme dan Deisme, 

dua aliran yang muncul adri dunia Barat. Kedua paham ini menyatakan 

                                                             
2
 Sirajuddin Zar, Filsafat Islam: Filosof & Filsafatnya (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2012), hlm. 31. 
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bahwa Tuhan bersifat jauh  berada di luar alam
3
 dan mengakui Tuhan 

sebagai ada yang bersifat personal dan  transenden, dan berpartisipasi 

secara imanen dalam penciptaan dunia dari ketiadaan melalui aktus 

pencipta-Nya yang bebas.
4
  

Sementara dalam dunia Islam, Al-Ghazali muncul sebagai filsuf 

sekaligus sufi yang menekankan Tuhan pada aspek imanen. Al-Ghazali 

berpendapat bahwa Tuhan itu dekat, sehingga dalam berdo‟a manusia 

tidak perlu menggunakan suara dan gerakan bibir.  

Melalui sejarah yang cukup panjang, persoalan transenden dan 

imanen terus bergulir tanpa menemukan titik temu, hingga sampai pada 

masa Syekh Muhyiddin Ibn „Arabi. Ibn „Arabi sendiri merupakan tokoh 

yang banyak mengulas persoalan ini, dan bahkan dalam perkembangannya 

memantik sejumlah perhatian dari pemikir yang datang pasca Ibn „Arabi  

atas pembahasan persoalan-persoalan ketauhidan, utamanya tentang 

konsep wahdat al-wujud. 

Ibn „Arabi sebagai tokoh sufi dengan pemikiran tasawuf-

filosofinya mencoba menyatukan kedua konsep transenden dan imanen 

Tuhan. Dalam kitab Futuhat Al-Makkiyyah dan Fusus Al-Hikam yang 

merupakan dua di antara karya-karya Ibn „Arabi yang menyinggung 

persoalan-persoalan ketuhanan. Keduanya merupakan karya yang banyak 

menyinggung tentang persoalan transenden dan imanen Tuhan, dan juga 

sekaligus tentang manusia, atau lazim dikenal dengan istilah insan kamil. 

Selain itu, karya-karya Ibn „Arabi yang lainnya seperti doktrin-doktrin 

metafisis kaum sufi, kosmologi, penafsiran esoteris dan barangkali ilmu-

ilmu pengetahuan yang lebih ghaib seperti astrologi dan al-kimia (al 

chemy).
5
 Juga banyak terkandung persoalan-persoalan yang berhubungan 

dengan transenden dan imanen Tuhan. 

                                                             
3
 M. Baharudin, “Konsepsi Ketuhanan Sepanjang Sejarah Manusia”, Jurnal Al-Adyan, 

Vol. IX No. 1 Januari-Juni 2014, hlm. 47. 
4
 Ibid, hlm. 39. 

5
 Ibn „Arabi, Fusus Al-Hikam, alih bahasa Ahmad Sahidah dan Nurjannah Arianti, Cet. 

II (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 3. 
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Dalam karya-karyanya tersebut Ibn „Arabi memberikan kesan yang 

berbeda dari pada pemahaman yang sebelumnya. Terlebih lagi, prespektif 

transenden dan imanen Tuhan Ibn „Arabi tidaklah seperti teisme dan 

deisme, karena Ibn „Arabi merupakan sufi yang menolak akan transenden 

dan imanen eksklusif. Karena, untuk menemukan sebuah makna tentang 

eksistensi Tuhan, berarti harus menolak transenden dan imanen murni. 

Selain itu, bagi Ibn „Arabi, al-Qur‟an juga membicarakan kedua komponen 

ini secara berdampingan. 

Pengertian transenden dan imanen dalam kerangka berpikir Ibn 

„Arabi merupakan dua aspek yang berada dalam satu kesinambungan. 

Artinya, di mana ada transenden maka di sana akan ditemukan pula sisi 

imanen Tuhan. Karena bagi Ibn „Arabi, kedua unsur ini selalu berjalan 

berdampingan meskipun persoalan ini tidak diperlihatkan secara kentara, 

tapi Ibn „Arabi mampu menemukan makna tersirat dalam Al-Qur‟an 

tentang persoalan transenden dan imanen. Itu sebabnya, Ibn „Arabi begitu 

berbeda dalam memahami makna al-Qur‟an dan mampu menghadirkan 

makna tersirat al-Qur‟an menjadi tersurat hingga menemukan 

kesinambungan antara transenden dan imanen Tuhan tersebut.  

 Pemikiran ketuhanan Ibn „Arabi sering dikaitkan dengan istilah 

Wahdat al-Wujud yang kemudian melahirkan persolan transenden dan 

imanen Tuhan. Di mana, dalam hal ini, Ibn „Arabi mengungkapkan bahwa 

persoalan tansenden adalah persoalan Tuhan yang tidak bisa dibandingkan 

dengan apapun, karena dalam level transenden Tuhan bersifat misterius, 

sementara dari aspek imanen, Tuhan memiliki keserupaan nama dan sifat 

dengan makhluk-Nya. Dengan demikian Tuhan bermakna dekat dengan 

makhluk-Nya. 

 Argumen yang diajukan Ibn „Arabi melalui konsep transenden dan 

imanen, kemudian memberikan telaah yang mendalam mengenai hakikat 

dari kedua konsep ini. di mana, sebagian orang mengatakan bahwa tidak 

mungkin Tuhan yang suci memiliki keserupaan dengan makhluk yang 

hina hingga sampai melakukan sebuah penyatuan wujud. Namun, 
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tudiangan yang dilontarkan seperti di atas kemudian mendapat kritikan 

dari Ibn „Arabi kepada golongan yang hanya menggunakan rasional an 

sich yang biasanya digunakan kaum sunni dan filosof.  

Pemikiran kaum sunni atau filosof dengan corak pemikiran 

teologis bagi Ibn „Arabi, kadang-kadang bersifat apologetis, serta lebih 

menekankan klaim pembenaran berdasarkan kekuatan argumen yang 

terkadang tersembunyi berbagai kepentingan kelompok. Bahkan terkadang 

pemikiran model ini dianggap kering karena lebih menekankan 

transendensi Tuhan dengan mengandalkan model rasional, namun tidak 

menyadari akan fungsi batin. Oleh sebab itu, dalam memahami persoalan 

transendensi dan imanensi tidak bisa hanya menggunakan corak pemikiran 

dengan model penggunaan intelek semata, karena intelek tidak dapat 

memahami secara tepat hakikat pujian vitalnya, tidak juga kesatuan di 

mana ia merupakan sebuah fungsi, tetapi hanyalah kebenaran yang 

transendental dan tidak dapat diraba.
6
  

Penggunaan akal merupakan alat alternatif yang bisa digunakan 

dalam Pensucian terhadap Tuhan. Karena, dalam mentransendensikan 

Tuhan akal akan bertekuk lutut karena tidak akan mampu menjangkau 

persoalan yang bersifat metafisika. Akal hanyalah fakultas yang mampu 

menjangkau sesuatu yang bersifat fisik, sementara konsep yang 

disuguhkan adalah perihal yang berada diluar dimensi alam. Sehingga 

konsep ini pun akan menghasilkan pensucian mutlak terhadap Tuhan.  

Persoalan pentanzihan Tuhan dengan mengandalkan intelek diulas 

oleh Ibn „Arabi dalam sebuah karyanya yang berjudul inqa’ Maghrib. 

Dalam karya tersebut Ibn „Arabi menyatakan bahwa pandangan seorang 

hamba dalam menetapkan tanzih kepada Tuhan berpuncak pada upaya 

untuk menyucikan Dia dari segala kekurangan yang terdapat pada 

ciptaan.
7
 Pandangan ini akan berujung kepada hamba itu sendiri kerena 

konsepsi akal yang dipakai oleh hamba tersebut. Konsepsi dengan 

                                                             
6
 Ibid., hlm. 328. 

7
 Seyyed Ahmad Fazeli, Mazhab Ibn „Arabi: Mengurai Paradoksalitas Tasybih dan 

Tanzih, alih bahasa Muhammad Nur Jabir, Cet. : I (Jakarta: Sadra Press, 2016), hlm. 168. 
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mengandalkan kemampuan nalar akan mengalami ketimpangan dalam 

mengenal al-Haqq, karena nalar hanya akan membawa kepada pensucian 

dan ketakterjangkauan dan Ibn „Arabi menolak hal ini, dengan 

mengemukakan pernyataan menantang “siapa pun yang memberlakukan 

dan mendukung tanzih dalam bentuk ekstremnya adalah orang bodoh atau 

tidak tahu bersikap sepatutnya terhadap Allah”.
8
  

Begitu pula halnya dengan yang mengandalkan tasybih an sich 

yang berkaitan dengan peran wahm atau fantasi (imajinasi). Wahm 

(fakultas fantasi) akan melakukan determinasi dan individualis terhadap 

makna-makna universal, kemudian menerapkan hukum-hukum partikular 

kepada makna-makna tersebut.
9
 Dengan kata lain, wahm beroperasi 

memakaikan jubah “bentuk” (konfigurasi bentuk) kepada seluruh makna-

makna umum yang  kemudian konfigurasi bentuk ini menghasilkan bentuk 

yang terbatas. Jika semata-mata berpijak pada tasybih dalam mengonsepsi 

Sang Mutlak akan terjatuh pada politeisme.
10

 Konsepsi ini juga dapat 

mengantarkan pada paham panteisme yang menganggap bahwa segalanya 

adalah Tuhan. Dalam kata lain, God is everything and everything is God.
11

  

Dari penjelasan akal dan imajinasi tersebut, maka bagi Ibn „Arabi, 

kedua aspek ini harus bekerja sama dalam menemukan makna hakikat dari 

transenden dan imenen Tuhan. Sebab tanpa akal, pengetahuan yang 

diperoleh oleh imajinasi tidak akan mampu mereduksi menjadi 

pengetahuan  yang aktual. Sementara tanpa imajinasi, pengetahuan empiris 

yang berasal dari persepsi indrawi tidak bisa terkoneksi dengan 

akal/intelek, begitupun tanpa imajinasi, makna-makna yang dihasilkan dari 

kesimpulan akal rasional tidak bisa ditentukan menjadi pengetahuan yang 

empiris. Selain itu Karena, subjek berakal (‘aqli) meskipun ia telah sampai 

pada puncak pencapaian intelektualnya tidak dapat terlepas dari 

                                                             
8
 Toshihiko Izutsu, Sufisme: Samudra Makrifat Ibn „Arabi, alih bahasa Muhammad Nur 

Jabir, Cet. : I (Jakarta: Mizan, 2015), hlm. 56. 
9 Seyyed Ahmad,Mazhab Ibn ‘Arabi, hlm. 183.  
10

 Toshihiko, Sufisme, hlm. 62. 
11

 Saidul Amin, Para Pencari Tuhan: Melacak Filsafat Ketuhanan Dalam Lintasan 

Sejarah Filsafat Barat (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2009), hlm. 20.  
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konfigurasi bentuk yang dilakukan „wahm”.
12

 Maka, melalui kerja sama 

antara imajinasi dan akal akan ditemukan hakikat transenden dan imanen 

Ibn „Arabi yang dapat diketahui dari persoalan wujud Tuhan dan 

manifestasi wujud tersebut. 

Persoalan wujud ini diulasnya dengan mengemukakan pandangan 

bahwa ,“Hakekat wujud ini adalah satu pada esensinya dan banyak pada 

sifat dan maknanya”, dan ini merupakan konsep dasar dari Ibn „Arabi.
13

 

Konsep ini memberikan makna bahwa Ibn „Arabi hanya menganggap yang 

qadim itu hanya satu, namun dapat melahirkan keberagamaan melalui sifat 

dan nama-nama-Nya. Sementara, keanekaragaman itu sendiri lahir 

disebabkan relasi, nisbah dan pandangan (i’tibar).
14

 Pemikiran semacam 

ini dapat dilihat dari konsep ketuhanan Ibn „Arabi yang terdoktrin melalui 

konsep wahdat al-wujud.  

Konsep wujud  dapat memberikan makna, bahwa wujud semua 

yang ada hanyalah satu, dan pada hakikatnya wujud makhluk adalah 

wujud khaliq pula. Tidak ada perbedaan di antara keduanya dari segi 

hakikat, karena wujud selain wujud Mutlak adalah maujud-maujud yang 

bergantung kepada wujud yang qadim tersebut. Walaupun dilihat dari 

sudut pandangan panca indra, wujud alam pada hakikatnya adalah wujud 

yang qadim dengan yang baharu, atau dengan kata lain tidak ada 

perbedaan antara ‘abid (penyembah) dan ma’bud (yang disembah). Karena 

itu, dengan menggunakan istilah teologis, Tuhan haruslah bisa diserupakan 

sejauh tertentu dengan makhluknya.
15

 Dengan demikian, manusia dapat 

mengenal Tuhan melalui nama-nama dan sifat-sifat-Nya.  

Dari konsep wujud dan manifestasi wujud ini, kemudian Ibn „Arabi 

melahirkan sebuah pengetahuan baru dalam dunia tasawuf yang disebut 

sebagai hubungan pluralistik denga alam. Di mana, dalam konsep wujud 

                                                             
12

 Seyyed Ahmad,Mazhab Ibn ‘Arabi, hlm. 183. 
13

 Haeruman Rusandi, “Ibn „Arabi dan Doktrin Wahdat Al-Wujud”,  Jurnal El-Hikam, 

Vol. IV. No. 1 Januari-Juni 2011, hlm. 94.  
14

 Ibid. 
15

 Mabruroh Hazin, Eksistensi Tuhan Dalam Pandanan Ibn ‘Arabi (Surabaya: IAIN 

Sunan Ampel, 1997), hlm. 52. 
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tersebut Ibn „Arabi mengatakan bahwa esensi alam dan manusia 

merupakan esensi yang sama dengan Tuhan. Karena memiliki esensi yang 

sama, maka tidak ada alasan bagi Ibn „Arabi untuk tidak bisa melakukan 

penyatuan dengan Tuhan. Konsep ini kemudian menarik perhatian 

generasi sesudah Ibn „Arabi yang kemudian berdampak pada tariqat yang 

mulai melakukan kegiatan-kegiatan spiritual dengan metode maqam-

maqam tertentu demi bisa sampai pada ma’rifatullah.  

Sebagai tokoh sufi yang konsisten dengan pemikirannya, Ibn 

„Arabi mencoba memahami Tuhan sebagai yang imanen dan transenden, 

hal ini sebagai upaya untuk memperjelas kekaburan pemahaman  tentang 

permasalahan transenden dan imanen Tuhan. Selain itu, menurut Ibn 

„Arabi hanya dengan menggabungkan tanzih dan tasybih dalam satu sikap, 

seseorang bisa disebut sebagai “benar-benar mengenal” (‘arif) Sang 

Mutlak.
16

 

Upaya penyatuan yang dilakukan oleh Ibn „Arabi juga 

berlandaskan kepada ayat-ayat di dalam Al-Qur‟an. Sebagai contoh QS. 

Al-Syura: 11 sebagai dalil bahwa Tuhan itu sendiri menyatakan bahwa Dia 

transenden sekaligus imanen. Penggalan ayat yang menyatakan “Tiada 

sesuatu pun yang serupa dengan-Nya” merupakan ungkapan yang 

mengisyaratkan bahwa Tuhan itu transenden, sementara penggalan ayat 

selanjutnya “dan Dialah maha mendengar lagi maha melihat” merupakan  

ayat yang menyiratkan sisi imanen, karena pada sisi ini Tuhan memiliki 

keserupaan dengan manusia yang bisa mendengar dan mengetahui. 

Keserupaan ini tentunya tidak merupakan keserupaan secara keseluruhan 

melainkan ada batasannya.  

Ibn „Arabi mencoba menyatukan transenden (tanzih) dan imanen 

(tasybih) untuk menghasilkan pemahaman yang tepat. Karena, jika 

ketakterbandingan Tuhan terlalu dikedepankan, maka hasilnya adalah 

ta’thil, yakni gagasan bid’ah yang menyatakan bahwa Allah sama sekali 

                                                             
16

 Toshihiko, Sufisme, hlm. 61. 
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tidak berhubungan dengan dunia,
17

 dan ini secara tidak langsung 

merupakan pelecehan terhadap Tuhan. Sebaliknya, jika keserupaan juga 

terlalu dikedepankan, maka ini bisa mengantarkan kita pada 

inkarnasionisme (hulul) atau unifikasionisme (ittihad), yakni pandangan 

bahwa Allah dan manusia adalah satu.
18

  

Disatukannya tasybih dan tanzih dalam hal ini tidaklah berarti 

penyatuan tersebut juga mencakup aspek-aspek kekurangan dari masing-

masing sisi,
19

 atau sembari saling mempertahankan batasan ekslusifnya. 

Namun, tanzih dan tasybih haruslah berjalan seiringan, sebagaimana telah 

disebutkan sebelumnya, bahwa subjek akal tidak bisa terlepas dari peran 

wahm.  

Tema yang berhubungan dengan transenden dan imanen Tuhan 

merupakan persoalan yang tidak biasa dalam lingkungan masayarakat 

umum Persolan ini sangat jarang digemakan, terlebih lagi dalam perspektif 

Ibn „Arabi. Maka, melalui persoalan yang penulis paparkan di atas, penulis 

menjadi tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait transenden dan imanen 

Tuhan dalam pandangan Ibn „Arabi yang penulis bingkai dengan Judul: 

“DISKURSUS TRANSENDEN DAN IMANEN TUHAN MENURUT 

IBN „ARABI”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami pembahasan 

penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan istilah untuk 

memperjelas arti dari judul yang ada dalam judul penelitian ini.  

1. Diskursus berasal dari bahasa Latin, discursus yang secara harfiah 

berarti “berlari bolak-balik”. Beberapa filosof seperti Machiavelli dan 

Michel Foucault menggunakan frase ini sebagai tajuk pemikiran 

utama. Dalam diskursus, manusia memiliki kesempatan melakukan 

                                                             
17 Zaprulkhan, Ilmu Tasawuf: Sebuah Kajian Tematik (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada), hlm. 169. 
18

 Ibid. 

 
19

 Seyyed Ahmad, Mazhab Ibn ‘Arabi, hlm. 175. 



10 

 

 

pencarian makna secara individual atau kelempok. Arah diskursus 

adalah makna baru, atau pengertian lama yang diartikulasikan kembali. 

2. Transenden atau tanzih dalam Ensiklopedia dapat diartikan sebagai 

ketakterbandingan, ketakterjangkaua, atau mungkin keterjauhan. 

Transenden (tanzih) menyatakan bahwa Allah melampaui segala 

kualitas dan sifat makhluk-makhluk-Nya. Kata tanzih dipergunakan 

mutakallimin untuk menyatakan atau menganggap bahwa Tuhan secara 

mutlak bebas dari semua ketidaksempurnaan, yaitu semua sifat yang 

serupa dengan sifat-sifat makhluk meskipun dalam kadar yang paling 

kecil.
20

 Dengan kata lain, tanzih menyatakan bahwa Tuhan melebihi 

sifat dan kualitas apapun yang dimiliki makhluk-makluknya.  

3. Imanen (tasybih) dapat diartikan sebagai makna dekat. Kata tasybih 

diturunkan dari kata syabbaha, yang berarti “membuat sesuatu 

menyerupai sesuatu yang lain”.
21

 Istilah imanen berasal dari bahasa 

Latin yang berarti “tinggal di dalam”.
22

 Pada awalnya istilah ini mulai 

digunakan oleh Aristoteles yang memiliki makna “batin” dari suatu 

objek, fenomena atau gejala. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan yang termuat dalam latar belakang 

masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ni adalah: 

a. Apa Konsep Trasenden dan Imanen Tuhan dalam Pandangan 

Ibn „Arabi?  

b. Bagaimana Hakikat Transendensi dan Imanensi Tuhan 

Menurut Ibn „Arabi? 

                                                             
20

 Ilyas, Ensiklopedi Tasawuf, hlm. 1278. 
21 Ibid, hlm. 1298. 
22

 https://id.m.wikipedia.org, diakses tanggal 09 Mei 2019. 

https://id.m.wikipedia.org/
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c. Bagaimana Implikasinya Terhadap Corak dan Pandangan 

Tentang Konsep Transenden dan Imanen Pasca Ibn „Arabi? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  

a. Untuk mengetahui konsep transenden dan imanen Tuhan 

Menurut Ibn „Arabi 

b. Untuk mengetahui hakikat transenden dan imanen Tuhan 

Menurut Ibn „Arabi  

c. Untuk mengetahui implikasi konsep transenden dan imanen  

Ibn „Arabi 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai 

bahan informasi tambahan terkait konsep transenden dan 

imanen Tuhan. 

b. Secara keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi ilmiah dalam khazanah dunia pendidikan 

terkhususnya dalam bidang studi Akidah Filsafat Islam. 

c. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan yang berharga serta dapat menjadi 

sebuah kerangka awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi yang disusun dengan sistematika yang terbagi 

atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian 

awal terdiri dari sampul, lembar berlogo, nota dinas, surat pernyataan, 

lembar pengesahan, halaman moto, persembahan, halaman kata pengantar, 

halaman daftar isi, halaman transliterasi, dan halaman abstrak. 

Bagian inti atau isi dalam penelitian ini, penulis menyusun ke dalam lima 

bab yang rinciannya sebagai berikut: 
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Bab I: Pendahuluan, yang merupakan gamabaran umum yang 

memuat pola dasar dari kerangka penelitian ini.  Adapun gambaran itu 

terdiri dari latar belakang masalah,  penegasan istilah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan. 

Bab II: Tinjauan Pustaka, yang memuat tentang kerangka teori, 

riwayat tokoh, dan kajian terdahulu.  

Bab III: Metode Penelitian, membahas tentang jenis penelitian, 

Sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data 

Bab IV: merupakan bab inti yaitu bab pembahasan dan hasil 

Penelitian. Pada bab ini akan memaparkan konsep transenden dan imanen 

Tuhan dalam pandangan Ibn „Arabi, hakikat transenden dan imanen Ibn 

„Arabi, dalil-dalil argumen Ibn „Arabi, dan pengaruh dari pemikiran Ibn 

„Arabi. 

Bab V: merupakan bab Penutup. Pada bab ini berisi tentang 

kesimpulan dari semua pembahasan yang telah dibahas. Bab ini 

merupakan usaha peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang telah 

ditetapkan dalam skripsi ini. yang kemudian di akhiri dengan memberikan 

saran-saran yang diperlukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

Transenden merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa 

Latin transcrendere, dari kata trans (seberang atas, melampaui), dan 

scandere (memanjat).
23

 Istilah transenden juga diartikan dalam beberapa 

pengertian, yaitu lebih tinggi, unggul, agung, melampaui, superlatif.
24

 

Dalam istilah lain, dikenal sebagai ketakterjangkauan serta ketakserupaan 

dengan apapun. Istilah ini dapat pula dipahami sebagai sesuatu yang 

berada di luar alam, atau segala sesuatu yang tidak terjangkau dan 

ketakserupaan dengan apapun, artinya Tuhan terlepas dari 

ketidaksempurnaan. Ini berarti, objek tersebut merupakan sesuatu yang 

tersucikan. 

Dalam ilmu teologi, permasalahan ini sering kali dihubungkan 

dengan Tuhan yang suci dan tersucikan dari ketidaksempurnaan. 

Transenden merupakan cara memahami Tuhan sebagai objek kajian yang 

bersifat jauh dari jangkauan manusia, karena secara lahiriah Tuhan yang 

bersifat eksoterik tidak mampu dijangkau oleh akal manusia sehingga 

menghasilkan pemahaman dengan makna jauh.  

Transenden dipergunakan mutakallimun untuk menyatakan atau 

menganggap bahwa Tuhan secara mutlak bebas dari semua 

ketidaksempurnaan, yaitu semua sifat yang serupa dengan sifat-sifat 

makhluk meskipun dalam kadar paling kecil.
25

 Dalam kata lain, Tuhan 

yang Agung tidak mungkin menyerupai makhluknya yang hina karena 

Tuhan merupakan pencipta yang mulia lagi suci, jadi mustahil jika Tuhan 

menyerupai makhluknya. Transenden dalam pengertian ini adalah 

pengukuhan mustahilnya membandingkan Tuhan dengan benda 

                                                             
23

 Lorens Bagus, Kamus Filsafat  (Jakarta: PT Gramedia, 1996), hlm. 1118 
24

 Ibid. 
25  Ilyas, Ensiklopedi Tasawuf, hlm. 1278. 
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ciptaannya secara esensial dan mutlak, dan bahwa Wujud-Nya berada di 

atas semua sifat ciptaan.
26

 Pemahaman seperti ini muncul dikarenakan 

transenden hanya menilai dan menyimpulkan dari pengetahuan yang 

diperoleh oleh panca indra yang kemudian dikelola oleh akal yang pada 

hakikatnya tidak mampu menjangkau hal-hal yang bersifat metafisika. 

Transenden sebagai suatu pemahaman dengan makna jauh 

merupakan lawan kata dari sebuah istilah, yaitu imanen. Imanen 

merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Latin immanere yang 

berarti (tinggal “di dalam”, berlansung seluruhnya dalam pikiran, 

subyektif).
27

 Dalam istilah teologinya, imanen berarti sebuah paham 

tentang Tuhan yang berada di dalam struktur alam semesta dan turut serta 

mengambil bagian dalam proses kehidupan manusia, atau dalam artian 

sempit bermakna “dekat”. Paham imanen berusaha memaparkan bahwa 

Tuhan dan makhluknya memiliki “keserupaan”, dan keserupaan di sini 

memberikan arti bahwa Tuhan dan makhluknya “dekat”. Dengan 

demikian, melalui defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa Tuhan dalam 

konteks transenden disebut “jauh”, maka dalam konteks imanen disebut 

“dekat”. Kerangka berfikir seperti ini tidaklah muncul begitu saja 

melainkan ada ayat-ayat Al-Qur‟an yang menjadi dasar teori tersebut.  

Dalam khazanah pemikiran Islam, kedua konteks di atas dapat 

dijelaskan melalui istilah tanzih dan tasybih.  Tanzih berasal dari kata kerja 

nazaha yang secara harfiah berarti “menjaga sesuatu dari cemaran noda 

atau objek tidak murni”.
28

 Tanzih dapat diartikan ketakterbandingan, 

transendensi, ketakterjangkauan, atau mungkin keterjauhan.
29

 Sedangkan 

tasybih, dari kata kerja syabbaha yang berarti “membuat atau 

mempertimbangkan keserupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain”.
30

 

Secara ringkas dapat dimaknai sebagai keserupaan. Tasybih menyatakan 

                                                             
26  Toshihiko, Sufisme, hlm. 54. 
27

 Lorens, Kamus Filsafat, hlm. 323. 
28

 Toshihiko Izutsu, Sufisme, hlm. 54. 
29

  Ilyas Ismail dkk, Ensiklopedi Tasawuf (Bandung: Angkasa, 2008), hlm. 1277.     
30  Toshihiko, Sufisme, hlm. 54. 
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ada keserupaan tertentu yang ditemukan antara Allah dengan ciptaan-

Nya,
31

  yang merujuk kepada “determinasi” (taqayyud)-Nya.
32

 Sementara 

transenden (tanzih) secara terminolgi mengisyaratkan aspek “kemutlakan” 

kepada yang mutlak, dan ini dapat berarti pensucian terhadap yang suci 

dan terhindar dari ketidaksempurnaan dan keserupaan dengan apapun.  

 Dua istilah ini sering dilekatkan kepada seorang tokoh yang 

fenomenal, yaitu Ibn „Arabi. Meskipun demikian, jika ditinjau dari 

sejarahnya Ibn „Arabi bukanlah orang pertama yang menggunakan istilah 

ini. Penggunaan istilah ini dapat dilacak pada riwayat-riwayat hadits Syiah 

yang memuat persoalan ini, seperti dalam Ushul Kaf’I, Kulayni membuat 

bab tertentu dengan judul “Bab Ithlaq al-Qawl biannahu Syai’un”. Bab 

tersebut menggambarkan sosok Abu Ja‟far al-Tsani yang mendapatkan 

pertanyaan tentang hukum mengatakan Allah adalah “sesuatu” yang 

kemudian Abu Ja‟far al-Tsani mengatakan bahwa hal itu boleh saja, 

karena hal tersebut akan mengeluarkan diri-Nya dari dua batasan, yaitu 

Batasan ta’thil dan batasan tasybih.
33

 

Sejarah transenden dan imanen dapat dilihat pada masa kehidupan 

tokoh-tokoh Islam mulai dari Abu Hasan Asy‟ari (w. 324) sampai pada 

Fakhrurazi (w. 606 H). Pada masa Abu Hasan Asy‟ari, kata-kata “tanzih” 

dan “tasybih‟ dengan makna yang dipahami pada umumnya itu sendiri 

merupakan istilah-istilah yang telah ditetapkan oleh para teolog pada awal-

awal abad keempat Hijriah.
34

 Pembahasan mengenai masalah aqidah sudah 

jelas, dengan kata lain, permasalahan yang berkenaan dengan tanzih dan 

tasybih merupakan salah satu tema dalam pembahasan ilmu kalam.  

Imanen pada masa sebelum Ibn „Arabi terlihat tidak kuat 

eksistensinya. Kebanyakan pemikir muslim menolak terhadap konsep 

tasybih Tuhan karena pada masa-masa itu mazhab Mu‟tazilah masih 

                                                             
31  Ilyas, Ensiklopedi Tasawuf,  hlm. 1297.  
32

 Toshihiko, Sufisme, hlm. 55. 
33

 Seyyed Ahmad, Mazhab Ibn ‘Arabi, hlm. 9.  
34

 Ibid.,  hlm. 23. 
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berperan penting dalam kehidupan umat Islam,
35

 dan Mu‟tazilah sangat 

menjunjung tinggi rasionalitas serta identik dengan penafian sifat-sifat 

Tuhan. Penafian akan sifat-sifat Tuhan ini, setidaknya dapat ditelusuri 

melalui karya-karya seperti Qadhi Abdul Jabbar (w. 415 H), Ibn Hazm (w. 

456 H), Syahristan (w. 548 H). 

Meskipun pada periode klasik masih banyak ditemukan penafian 

tasybih bukan berarti tidak ada satu tokoh pun yang yang mendukung 

konsep kedekatan Tuhan tersebut. Salah satu tokoh yang muncul dan 

mengkritik pelaku yang menegasikan tasybih sekaligus pelaku yang 

mengafirmasikan tasybih, yaitu Juwayni (w 478) yang merupakan guru 

dari sosok yang fenomenal, yaitu Al-Ghazali. Pokok penting pada 

pemikiran Juwayni adalah argumentasi rasional terhadap penafian tasybih 

yang ia sebut sebagai “buruk sangka”.
36

 Pemikiran ini akhirnya diwariskan 

kepada muridnya Al-Ghazali yang akhir hayatnya menjadi sufi dan 

cenderung kepada imanensi Tuhan. 

  Konsep imanen Tuhan bagi Al- Ghazali tidak lebih dari sekedar 

kedekatan antara Tuhan dengan makluknya sebagai pencipta dan yang 

dicipta dalam berkasih sayang, tanpa memberikan interpretasi tertentu 

terhadap sifat Tuhan dengan manusia, karena keduanya memiliki 

perbedaan yang signifikan. Kedekatan yang dimaksud Al-Ghazali seperti 

kedekatan ketika seorang hamba yang berdoa tanpa harus bersuara dan 

melakukan gerak bibir. Bagi Al- ghazali bahwa kedekatan Tuhan tersebut 

sekaligus membuka tabir pengetahuan.
37

  

  Pemikiran yang serupa ini rupanya berhasil menular pada salah 

satu tokoh sufi di Indonesia, yaitu Al-Palimbani. Menurut Al-Palimbani 

sebagaimana halnya Al-Ghazali, bahwa Tuhan dan alam itu adalah dua hal 

yang berbeda dan berlainan, yang satunya tidak berada dalam yang lain.
38

 

                                                             
35

 Pada masa Dinasti Abbasiyah tepatnya pada masa Kekhalifahan Al-Ma‟mun. 
36

 Seyyed Ahmad, Mazhab Ibn ‘Arabi, hlm. 35. 
37

 M. Bahrudin, Konsepsi Ketuhanan Sepanjang Sejarah Manusia, hlm. 41. 
38

 M. Chatib Quzwain, Mengenal Allah: Suatu Studi Mengenai Ajaran Tasawuf Syaikh 

‘Abdus Samad Al-Palimbani (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1985), hlm. 40. 
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Oleh sebab itu, Al-Palimbani menolak kesatuan wujud yang dipelopori 

oleh Ibn „Arabi. Al-Palimbani berpendapat, bahwa pengenalan secara 

langsung terhadap Allah tidak bisa dicapai di dunia ini, dan bagi Al-

Palimbani pengenalan langsung atau ma‟rifah akan Tuhan itu dicapai 

dengan nur yang disebut dengan ilmu ladunni.
39

 Ini bermakna, bahwa Al-

Palimbani beranggapan bahwa zat Allah bukanlah sesuatu yang bisa 

dijangkau oleh manusia.  

  Jika diteliti lebih jauh, baik Al-Palimbani maupun Al-Ghazali 

sebenarnya memiliki pemahaman yang sama tentang konsep transenden 

dan imanen Tuhan seperti yang diajukan oleh Ibn „Arabi. Namun, akibat 

kesalahpahaman, kedua tokoh ini tidak sejalan dengan pandangan Ibn 

„Arabi yang sebagian kalangan menganggapnya mengandung unsur mistik 

(abstrak) yang tidak semua orang mampu memahaminya dengan baik, 

sehingga muncul anggapan bahwa Ibn „Arabi adalah orang yang sesat. 

Padahal sejatinya, Ibn „Arabi adalah sosok yang sangat menjunjung tinggi 

keEsaan Allah Swt. 

Seiring perkembangan zaman, persoalan transenden dan imanen 

akhirnya sampai pada periode Ibn „Arabi, hal ini juga didasari dengan 

ajaran tasawuf yang mengalami perkembangan pada abad ke-7 H/13 M. 

 Bertolak dari pandangan “bahwa yang ada hanya Allah”, Ibn 

„Arabi lalu memandang alam semesta ini sebagai penampakan (tajalli) dari 

nama-nama Allah, dan menurutnya Allah itu Esa dari segi esensi-Nya dan 

berbilang dari segi nama-nama-Nya.
40

 Hingga akhirnya Ibn „Arabi sering 

diidentikkan dengan konsep ini meskipun lewat sejarahnya Ibn „Arabi 

bukanlah orang pertama yang mencetuskan term ini. Namun, pada masa 

Ibn „Arabi persoalan ini dibicarakan secara panjang lebar dan Ibn „Arabi 

dianggap sebagai tokoh yang mampu menjawab keparadoksan persoalan 

ini, sehingga Ibn „Arabi dijuluki sebagai Syaikh  Al-Akbar Muhyiddin. 

                                                             
39

 Ibid., hlm. 41. 
40

 Ibid., hlm. 36. 
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Ibn „Arabi menguraikan perbedaan antara kedua dimensi ini yang 

tertuang dalam dua karya besarnya yang berjudul Futuhat al-Makkiyyah 

dan Fusus Al-Hikam, yang sebagian besar menggambarkan persoalan 

transenden dan imanen Tuhan.  

Baginya, kedua dimensi ini berjalan seiringan sehingga keduanya 

perlu dipahami secara bersamaan tanpa menolak salah satu di antara 

keduanya. Karena bagi Ibn „Arabi, orang-orang yang hanya terfokus pada 

salah satunya saja maka dianggap sebagai fakta yang tidak sempurna.
41

 

 Ibn „Arabi mencoba untuk menggambarkan bahwa Wujud dari al-

Haqq merupakan hal yang tidak bisa dijelaskan eksistensinya dalam 

bahasa manusia secara tepat. Dalam tanzih ini, menurut Ibn „Arabi, al-

Wujud ditandai oleh apa yang disebut sebagai al-huwiyyah, yaitu kondisi 

di mana Allah hanya dapat ditunjuk dengan kata “Dia” (huwa) yang 

sendiri.
42

 

 Pandangan terhadap transenden biasanya menjadi bahan konsumsi 

oleh para filosof yang bagi Ibn „Arabi mereka adalah orang-orang yang 

tidak memahami fungsi batinnya. Sehingga pengetahuan yang dihasilkan 

pun akan berakibat berat sebelah. Selain itu, dalam menilai yang 

transenden alat yang juga menjadi andalan penilaian tersebut adalah panca 

indra. Panca indra jelas tidak bisa menilai sesuatu yang bersifat batin, 

bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa panca indra bisa berbohong 

untuk hal-hal yang bahkan bersifat lahiria. Seperti contoh, matahari yang 

terlihat kecil oleh panca indra, namun faktanya matahari sangat besar yang 

massanya sekitar 330.000 kali masa bumi. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan, bahwa sudah pasti panca indra juga tidak bisa menjangkau 

masalah yang berhubungan dengan metafisika, karena alam metafisik 

sendiri tidak berada dalam dunia realitas. Beberapa aliran filsafat yang 

terkait dengan persoalan ini adalah teisme, deisme dan panteisme.  

                                                             
41

 Seyyed Ahmad, Mazhab Ibn ‘Arabi, hlm. 179. 
42

 Ibid., hlm. 168. 
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 Ketiga aliran ini merupakan paham yang mengandalkan 

kemampuan intelek semata sehingga menghasilkan sebuah timbangan 

yang tidak seimbang antara transenden dan imanen.  

 Teisme dan deisme sepakat bahwa wujud Tuhan di luar di mensi 

alam, artinya keberadannya transenden, namun kedua aliran ini bertolak 

belakang mengenai keterlibatan Tuhan dengan manusia dan alam. 

Sebagaimana teisme beranggapan bahwa Tuhan terlibat secara imanen 

dengan kehidupan yang berlangsung bagi manusia di alam, dengan 

melakukan pemantauan di luar di mensi alam, dan ini mengartikan bahwa 

Tuhan dianggap masih terlibat dengan ruang dan waktu dalam alam 

empiris ini. 

Berbeda dengan teisme, deisme memaparkan empat tipologi mengenai 

hal ini: 

a. Tuhan tidak terlibat dengan peraturan alam. Dia menciptakan 

alam dan memprogramkan perjalannya tetapi dia tidak 

menghiraukan apa yang telah terjadi atau apa yang akan terjadi 

setelah penciptaan. 

b. Tuhan terlibat dengan kejadian-kejadian yang sedang 

berlangsung di alam tetapi bukan mengenai perbuatan moral 

manusia. Manusia memiliki kebebasan untuk berbuat baik atau 

buruk dan lain sebagainya. Semua itu bukan urusan Tuhan. 

c. Tuhan mengatur alam dan sekaligus memperhatikan perbuatan 

moral manusia. Sesungguhnya Tuhan ingin menegaskan 

bahwa manusia harus tunduk pada hukum moral yang telah 

Tuhan tetapkan dijagad raya. Bagaimanapun, manusia tidak 

akan hidup sesudah mati. Ketika seseorang mati, maka 

kehidupannya berakhir. 

d. Tuhan mengatur alam dan mengharapkan manusia mengetahui 

hukum moral yang berasal dari alam. Pandangan ini 

berpendapat bahwa kehidupan setelah mati. Seseorang berbuat 
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baik akan dapat pahala dan berbuat jahat akan dapat 

hukuman.
43

 

  Jauh lebih berbeda dengan kedua paham di atas, panteisme justru 

muncul dengan mengemukakan argumen bahwa segalanya adalah Tuhan. 

Teori ini hampir mirip dengan teori wahdat al-wujud Ibn „Arabi. Namun, 

keduanya berbeda tentang persoalan hakikat Tuhan.  

  Panteisme adalah teori yang memandang Tuhan sebagai satu 

dengan alam, bermakna bahwa Tuhan “dekat” dan ada pada segala 

sesuatu, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa Tuhan itu 

banyak (politeisme).  

  Dari pemaparan konsep ketiga paham di atas, maka dapat dilihat 

masing-masing kelebihan dan kekurangannya yang pada akhirnya tidak 

menemukan hasil yang objektif, karena ketiga paham ini hanya berpegang 

pada kekuatan akal yang sangat bertentangan dengan basic dari pemikiran 

Ibn „Arabi.   

  Ibn „Arabi bukanlah satu-satunya tokoh intelektual Islam yang 

memaparkan makna transenden dan imanen Tuhan, melainkan ada banyak 

tokoh intelektual Islam yang ikut menjabarkan persoalan ini. Salah satu  

faktor  penyebabnya adalah, karena terpicu dengan teori yang dipaparkan 

oleh Ibn „Arabi. Sebut saja Ibnu Taimiyyah, yang menolak adanya 

keserupaan atau kesatuan wujud antara Allah dan makhluk. Menurutnya, 

apabila ada yang mengatakan makhluk (manusia) itu berasal dari  Khalik 

(Tuhan/Allah), maka jelas kufur hukumnya, karena perkataan tersebut 

sama halnya dengan yang dikatakan oleh kaum Nasrani, paham syi’ah 

rāfidah, dan juga para kaum sufi yang “bodoh”.
44

 Ibnu Taimiyyah 

mempertegas pandangannya terhadap kaitan manusia dan Tuhan. Baginya, 

                                                             
43

 Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama: Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 80-90. 
44

 Noor Rofi‟an, “Imanensi Tuhan Menurut Ibn Taimiyyah: Studi Purifikasi Tasawuf 

dalam Kitab Fatāwā Jilid XI”, Tesis Master, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2011, hlm. 21. 
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Tuhan tetaplah Tuhan dan manusia (makhluq) tetaplah manusia, tidaklah 

dapat seorang makhluk menjadi Khaliq.
45

  

B. Riwayat Tokoh 

1. Biografi Ibn „Arabi 

Ibn Arabi seorang sufi yang memiliki nama Muhammad bin Ali 

bin Muhammad bin al-„Arabi al-Ta‟i al-Hatimi, atau dikenal pula dengan 

nama Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Al-„Arabi biasanya ditulis dengan 

Ibn „Arabi (tanpa al) untuk membedakannya dari Ibn al-„Arabi al-Ma‟arifi 

(468-543 H/1076-1149 M), seorang ulama tafsir, hadits, dan fiqih yang 

terkenal di dunia Islam dan pernah menjadi qadi/hakim di Seville.
46

 Ibn 

„Arabi, lahir di Mursyiah, Andalusia (Spanyol Tenggara sekarang), pada 

tanggal 17 Ramadhan tahun 560 H, bertepatan dengan tanggal 28 Juli 

1165 M,
47

 Berasal dari keturunan Hatim At-Ta‟i seorang penyair dari Bani 

Tayy yang terkenal akan kedermawanan dan kesatriaannya. Keluarga Ibn 

„Arabi merupakan keturunan Arab kuno dan ayahnya, Ali Ibn „Arabi 

merupakan seseorang yang berkedudukan tinggi dan berpengaruh.
48

  

Pada waktu kelahirannya, Murcia diperintah oleh seorang 

komandan brilian keturunan Kristen, Muhammad bin Sa‟id bin Mardanisy, 

yang memberontak tetapi akhirnya dikalahkan oleh orang-orang Al-

Muhadiyah, seorang kaum penakluk.
49

 Kala itu ayah dari Syaikh Ibn 

„Arabi merupakan seorang pegawai pemerintah yang membantu 

Muhammad bin Sa‟d bin Mardanisy, penguasa Murcia kala itu. 

Keluarganya memiliki kedudukan sosial yang tinggi, karena konon paman 

dari pihak ibunya adalah seorang penguasa Tlemcen, Algeria, dan beliau 

                                                             
45

 Ibid., hlm. 22. 
46

 Ris‟an Rusli, Tasawuf dan Tarekat: Studi Pemikiran dan Pemahaman Sufi (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), hlm. 131. 
47

 Fajar Hamzah, Pengaruh Neo-Platonisme dalam Wahdatul Wujud Ibn ‘Arabi 

(Makasar: UIN Alauddin, 2010), hlm. 15. 
48

 Ibn „Arabi, Sufi-sufi Andalusia, alih bahasa M.S. Narulloh, Cet. I (Bandung: Mizan, 

1994), hlm. 18. 
49

 Ibid., hlm. 17.  
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sendiri memiliki hubungan yang baik dengan beberapa raja setempat pada 

masa akhir hayatnya.  

Ketika Ibn „Arabi beserta keluarganya pindah ke Sevilla disaat 

dinasti Almohad menguasai Murcia, Ayah Ibn „Arabi pun kembali 

menjadi pembantu pemerintah di tempat barunya yaitu Sevilla, sedangkan 

Ibn „Arabi sendiri diangkat sebagai sekertaris oleh seorang Gubernur. Ibn 

„Arabi tinggal di Seville selama lebih kurang 30 tahun sejak mulai 

mengikuti orang tuanya yang pindah ke sana pada tahun 568 H/1172 M 

sampai kemudian Ibn „Arabi meninggalkannya untuk selama-lamanya 

pada tahun 591 H/1180M.
50

 

Semasa hidup Ibn „Arabi diisi dengan belajar, menulis dan 

mengajar. Di saat yang sama, beliau juga terlibat dalam kegiatan sosial dan 

politik dalam masyarakat. Menurut riwayat, di Sevilla itulah Ibn „Arabi 

memulai pendidikan formalnya dan belajar dengan sistem bandongan 

kepada guru-guru pembelajaran tradisional.
51

 Pembelajaran itu meliputi 

Al-Qur‟an dan tafsir, hadits, gramatika dan komposisi Arab, serta hukum 

Islam. Dapat dikatakan bahwa pendidikan yang diterima oleh Ibn „Arabi 

adalah pendidikan standar untuk keluarga muslim yang baik. Meskipun 

demikian Ibn „Arabi merupakan murid yang baik, karena mampu 

menguasai apa yang dipelajari. Pada sekitar kurun waktu yang sama, dia 

menikah dengan seorang gadis bernama Maryam, putri Muhammad bin 

„Abdun, seorang yang memiliki kedudukan tinggi dan sangat 

berpengaruh.
52

 Maryam juga merupakan sosok yang tidak biasa, 

melainkan sosok istri yang juga memiliki minat yang kuat dalam dunia 

kesufian. 

Ibn „Arabi terkenal sebagai sosok sufi muda karena di usia belasan 

tahun sudah mulai memasuki dunia kesufian, hingga dalam sebuah riwayat 

ditemukan bahwa Ibn „Arabi telah mencurahkan dirinya pada jalan sufi 
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 Ris‟an Rusli, Tasuwuf dan Tarekat, hlm. 132.  
51

 Ibn „Arabi, Fusus Al-Hikam, hlm. 2.  
52
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sekitar tahun 580/1184 atau dalam usia muda yaitu umur 20 tahun.
53

 Ibn 

„Arabi tumbuh di tengah-tengah keluarga sufi, ayahnya seorang ahli 

zuhud, keras menentang hawa nafsu dan materialisme, dan menyandarkan 

kehidupannya kepada Tuhan.
54

 Jadi, tidak mengherankan mengapa Ibn 

„Arabi pada akhirnya tumbuh menjadi sosok sufi, bahkan di usia yang 

relatif muda, dan dengan demikian tentunya masa mudanya juga diisi 

dengan bergaul bersama orang- orang yang agung lagi sholeh. Dalam  Al-

Futuhat diriwayatkan bahwa ayah Ibn „Arabi mengadakan sebuah 

pertemuan antara dirinya dengan filsuf terkenal Ibn Rusyd.  

Dari pertemuan antara ia dan Ibn Rusyd terdapat kejadian yang unik di 

mana pada saat Ibn „Arabi berkunjung ke rumahnya Ibn Rusyd ketika ia 

hendak memasuki rumahnya, sang filsuf tersebut datang menghampiri 

sembari memberikan sambutan berupa pelukan persahabatan dalam 

pelukan itu ia berkata “Ya!” seolah ia dan Ibn „Arabi terhubung secara 

batin. Namun, Ibn „Arabi membalas dengan kata “Tidak!”. Dari 

kejadian ini Ibn Rusyd akhirnya memperlihatkan raut wajah yang 

memperlihatkan bahwa ia seperti ragu terhadap Ibn „Arabi. Atas dasar 

keraguan itu maka Ibn Rusyd pun mengajukan pertanyaan kepada Ibn 

„Arabi “Apakah jalan keluar yang kamu temukan sebagai akibat dari 

iluminasi mistik dan ilham illahi? Apakah itu sesuai dengan apa yang 

dicapai oleh pemikiran spekulatif? Yang kemudian dijawab oleh Ibn 

„Arabi dengan jawaban „Ya dan Tidak”. Diantara ya dan tidak, terdapat 

ruh yang melayang bebas dari materi, dan lehernya menempel pada 

tubuh mereka. Dengan pernyataan ini langsung membuat Ibn Rusyd 

pucat dan mengakui bahwa Ibn „Arabi memahami dengan sangat baik 

apa yang ia maksud.
55

  

Ibn „Arabi sejak masih muda memiliki kesadaran spiritual yang 

sangat luar biasa. Terbukti ketika masih muda, Ibn „Arabi bahkan mampu 

bercakap-cakap dengan arwah orang yang sudah mati. Hal ini juga 

disebabkan karena seringnya melakukan pelatihan diri dengan ajaran-

ajaran tasawuf atau tarekat yang berhubungan dengan praktik-praktik yang 

akan mengantarkan pada pengalaman di luar panca indra. Dengan 
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demikian, Ibn „Arabi dapat dikatakan sebagai sosok yang sering 

mendapatkan penyingkapan-penyingkapan, yang biasanya penyingkapan 

itu berupa sebuah petunjuk untuk melakukan perjalanan ke daerah tertentu 

atau bahkan penyingkapan bertemu dengan tokoh sufi yang agung. Tidak 

hanya itu, Ibn „Arabi juga bahkan mengalami penyingkapan berupa ilham 

yang datang langsung dari cahaya Ilahi yang kemudian ditorehkan melalui 

kertas hingga menghasilkan sebuah karya yang fantastis, dan menurut 

keterangan anugerah itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada faktor yang 

menjadi keresahan atau kegelisahan sebelumya, artinya semuanya murni 

terjadi secara natural. Inilah salah satu faktor penyebab sulitnya 

memahami karta-karya Ibn „Arabi. Karena kemunculan inspirasi dari 

pemikiran Ibn „Arabi  diiringi dengan unsur mistik dan tidak semua orang 

mampu menerjemahkan makna yang sesungguhnya. 

Keistimewaan yang diperoleh Ibn „Arabi terus dipertahankan 

dengan melakukan pengontrolan kemampuan spiritual. Dalam mengontrol 

kemampuan spiritual tersebut, maka selama di Mekkah Ibn „Arabi secara 

teratur mengunjungi Ka‟bah untuk melakukan ritus-ritus ibadah dan untuk 

melakukan meditasi. Dalam hal ini, pendapatan pengalaman penting yang 

dapat meningkatkan kesadaran spiritualnya dan meyakinkan perasaannya 

bahwa dia memperoleh suatu status spiritual khusus dalam skema benda-

benda kosmik.  

Pengalaman pertama dalam The Mysteries, makalah dari the 

Eranos Year Book adalah sebuah penyingkapan (vision) “Kemudaan 

Abadi” (the Eternal Youth), yang merepresentasikan, katakanlah, 

penyatuan hal-hal yang bertentangan, coincidentia oppositorum, yang di 

dalamnya, keseluruhan ketegangan dipecahkan. Penyingkapan kedua 

dalam Al-Futuhat menegaskan bahwa dialah yang merupakan tanda 

kesucian Muhammad. 

Semasa hidupnya Ibn „Arabi juga diisi dengan berguru kepada 

orang-orang Agung lagi sholeh. Tercatat dalam sejarah bahwa Ibn „Arabi 

tidak hanya berguru pada laki-laki saja melainkan ada dua orang 
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perempuan suci yang menjadi guru spiritualnya yaitu, Syam, Umm al-

Fuqara‟ dari Andalusia dan juga Fatimah binti Ibn al-Mutsanna dari 

Cordova.  

Dua tokoh sufi ini merupakan dua wanita yang sangat dikagumi 

dan dihormati oleh Ibn „Arabi. Ibn „Arabi sendiri bertemu dengan sosok 

yang dikaguminya ini pada tahun 586 H/1190 M di kota Merchena, 

Zaitun.
56

  Tepatnya saat Ibn „Arabi sudah masuk usia balig. Umm al-

Fuqara‟ digambarkan oleh Ibn „Arabi sebagai sosok yang penyabar dan 

sosok yang mempunyai kemampuan yang luar bisa dalam menahan beban 

yang ditanggungnya. Meskipun tidak banyak digambarkan oleh Ibn „Arabi 

tentang sosok wanita ini, namun dari gelar yang disematkan kepada beliau 

dapat disimpulkan bahwa Umm al-Fuqara‟ bukanlah sosok yang biasa-

biasa saja.  

Berbeda dengan sosok Fatimah yang pertemuannya sudah terjadi 

ketika Ibn „Arabi masih berusia muda. Diperkirakan, pertemuan itu terjadi 

tak lama setelah Ibn „Arabi pindah dari Murcia ke Sevilla, pada tahun 568 

H.
57

 Fatimah merupakan guru spiritual sekaligus ibu kedua bagi Ibn 

„Arabi. Kedekatan yang terjalin antara keduanya dapat terlihat dari 

keikhlasan Ibn „Arabi dalam mendirikan sebuah gubuk sebagai tempat 

tinggal sang guru. Sosok guru ini adalah sosok guru yang sederhana dan 

selalu merindukan cinta dari Ilahi. Bagi Ibn „Arabi, gurunya ini telah 

mencapai tingkatan cinta Ilahi dan sosok sufi yang setia dengan cintanya 

tersebut.  

Selain berguru pada dua wanita agung ini, Ibn „Arabi juga banyak 

menuntut ilmu dari beberapa guru, seperti belajar al-Qur‟an pada Abu 

Bakr bin Muhammad bin Khalaf al-Lakhmi, Abu al –Qasim al-Syarrath, 

dan Ahmad bin Abi Hamzah, sedangkan ilmu fiqih, dipelajarinya dari Ali 

bin Muhammad Ibn al Haqq al-Isybili, Ibn Zarqun al-Anshari dan „Abd al-

Mun‟im al-Khazraji, sedangkan untuk hadits Ibn „Arabi belajar pada Ibn 
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Hazm al-Dzahiri.
58

 Sedangkan guru sebagai pengantar lansung dalam 

madrasah tasawuf yang pertama yaitu, madrasah Ibn Musarrah (w. 931 

M), kemudian Ibn al-„Arif (w. 1141 M), Ibn Barjan (w. 536 H), Ibn Qasi 

(w. 546 H), dan Abu Madyan (w. 594 H).
59

    

Mengenai urusan rumah tangga, sepanjang hidupnya, Ibn „Arabi 

diketahui telah menikah sebanyak tiga kali. Pertama dengan sorang wanita 

yang agung bernama Maryam, kedua dengan Fatimah yang merupakan 

putri seorang bangsawan di Mekkah, dan yang ketiga dengan wanita yang 

tidak disebutkan namanya, dan menurut riwayat merupakan putri seorang 

hakim yang ada di Damaskus.  

Ibn „Arabi mempunyai tiga orang anak: Sa‟d ad-Din, lahir di 

Malatya pada 1221 dan meninggal pada 1258, Imad ad-Din, yang 

meninggal pada 1268, dan seorang puri, Zaynab.
60

  

Ibn „Arabi wafat pada 16 November 1240 di Damaskus tepatnya 

pada 28 Rabi‟al Tsani 638 H dalam usia 76 tahun. Semasa hidupnya Ibn 

„Arabi banyak meninggalkan tulisan-tulisan bahkan peninggalan yang 

sudah berbentuk kitab. Dalam Bulletin of the Faculty of Artsnya A.A. Afifi 

disebutkan bahwa Ibn „Arabi mendaftar tidak kurang dari 251 judul buku. 

Dari sekian banyak karangan-karangan Ibn „Arabi, Al-Futuhat al-

Makiyyah tampaknya menjadi tulisannya yang paling popular dan yang 

paling utama dan buku ini pun terbagi dalam beberapa jilid. Namun, 

sangat di sayangkan bahwa buku-buku yang dapat ditujukan kepada non-

Arab sangatlah kecil dan kebanyakan karyanya pada saat sekarang ini 

hanyalah berupa manuskrip.  

 Seluk-beluknya menjadi seorang sufi Ibn „Arabi tidak hanya 

meninggalkan beberapa buku karangan, lebih dari itu, Ibn „Arabi juga 

berhasil merekrut berbagai murid yang tentunya berasal dari daerah yang 

berbeda-beda, karena memang Ibn „Arabi terkenal dengan sosok yang 

suka melakukan perjalanan dari satu tempat ke-tempat yang lain. Di antara 
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murid-muridya adalah itu ialah Shadruddin al-Kunyawin (w. 672 H), 

Abdul Karim al- Jili (w. 832 H), Abdul Ghani al-Nasulibi (w. 1143 H), 

dan Abdul Qadir al-Jazari (w. 1883).
61

 Selain itu, di Persia juga banyak 

penyiar sufi yang terpengaruh oleh Ibn „Arabi, misalnya Fahruddin al-

„Iraqi (w. 629 H), Al-Kirmani (w. 698 H), dan Abdurrahman al-Jani‟ (w. 

898 H).
62

 

2. Karya-karya Ibn „Arabi   

Ibn „Arabi merupakan tokoh sufi yang memiliki sumbangan 

intelektual terbesar dalam dunia Islam melalui karya-karya tasawufnya. 

Keberhasilannya dalam menegakkan ilmu agama dan kehebatannya di 

kalangan ahli tasawuf dan filsafat membuatnya terkenal dan memperoleh 

gelar penghargaan sebagai Syeikh al-Akbar dan Muhyiddin, guru besar 

penghidup agama. Gelar yang disematkan kepada Ibn „Arabi bukanlah 

tanpa sebab, gelar itu dianggap pantas diberikan kepadanya disebabkan 

kehadiran pemikiran Ibn „Arabi yang mampu memberikan warna cerah 

dan lebih memperkaya tentang pengalaman kesufian, dan Ibn „Arabi 

adalah sosok yang mampu menjelaskan secara detail pengalaman kesufian 

yang dialami orang lain serta melalui itu pula menjelaskan pengalaman 

kesufiannya sendiri. 

Disebutkan bahwa Ibn „Arabi memiliki lebih kurang 251 judul 

buku diantaranya adalah judul-judul buku yang relatif kecil dan karya-

karya pendek, namun demikian, daftar itu sendiri memasukkan kumpulan 

besar tentang ungkapan sufi. Meskipun demikian, jumlah tersebut 

bukanlah jumlah final terhadap karya-karya Ibn „Arabi. Sebab, para 

sarjana-sarjana yang mencoba menggorek kehidupan dan pemikiran Ibn 

„Arabi mencoba memberikan jumlah karya-karya yang pernah dibuat oleh 

Ibn „Arabi. Sebut saja L. Massignon, seorang orientalis Prancis, 

menggemukakan bahwa Ibn „Arabi memiliki sekitar 300 karya. Osaman 

Yahya dalam karya bibliografinya mengatakan bahwa ada sekitar 700 
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karya yang asli dan yang tersisa hanya sekitar 400 karya. Ibn „Arabi 

sendiri dalam ijazah Li al-Malik al Muzaffar menyebutkan 289 judul.
63

 

Serta C. Brockelmann yang menyebutkan bahwa karya Ibn „Arabi tidak 

kurang dari 239 karya. Bahkan ada yang mengatakan, karya Ibn „Arabi 

termasuk dengan risalah-risalah kecilnya mencapai 2.000 judul. Meskipun 

tidak ada keseragaman dalam mengungkapkan karya Ibn „Arabi, namun 

satu hal yang diketahui bahwa Ibn „Arabi merupakan intelektual muslim 

yang sangat produktif dalam menghasilkan karya.  

Menurut SH. Nash, karya-karya Ibn „Arabi beragam ukuran isinya: 

dari uraian-uraian pendek dan surat-surat yang hanya terdiri dari beberapa 

halaman sampai karya enslikopedik besar dari risalah metafisis abstrak 

sampai puisi-puisi sufi yang mengandung aspek kesadaran makrifah yang 

muncul dalam bahasa cinta, dan menurut SH. Nashr dalam Three Muslim 

Sages, karya-karya itu mencakup persoalan metafisika, kosmologi, 

psikologi, penafsiran terhadap al-Qur‟an dan semuanya bertujuan untuk 

menjelaskan makna-makna isoterik.  

Salah satu karya yang berisi puisi-puisi adalah Tarjuman al-

Asywaq yang merupakan kumpulan puisi mistik yang indah yang 

didapatkan oleh Ibn „Arabi ketika bertemu dengan putri Abu Syaju Zahir 

Ibn Rustam, yang kemudian memunculkan spekulasi bahwa Ibn „Arabi 

telah menulis puisi cinta sensual. Orang telah mencurigai bahwa hubungan 

antara Ibn „Arabi dan perempuan muda ini mempunyai watak yang sama 

antara Dante dan Beatrice, dan ia berperan untuk menunjukkan sebuah 

apresiasi yang kuat terhadap wanita dalam dirinya, paling tidak dalam 

aspek spiritualnya.
64

 Selain itu, ada Ad-diwan yang merupakan kumpulan 

puisi utamanya.  

Keproduktifan Ibn „Arabi kembali terbukti lewat fenomena ini, di 

mana selama tinggal di Mosul tempat Ibn „Arabi menghabiskan waktu 

selama 1 tahun atau lebih untuk belajar dan menulis, mampu 
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menghasilkan sebuah karya at- Tanazzulat al- Mawsuliyyah yang berisi 

tentang makna esoterik wudhu dan sholat.  

Seperti yang di sebutkan sebelumnya bahwa sebagian karya dari 

Ibn „Arabi merupakan hasil ilham langsung dari Allah, di mana karya itu 

terealisasi tanpa ada faktor eksternal bahkan tulisannya itu diperoleh atas 

dasar ilham yang didapat dari mimpi yang kemudian dituliskan langsung. 

Karya itu ialah Hilyah al-Abdal dan Fusus Al-Hikam.  

Fusus Al-Hikam merupakan salah satu karya terbesar yang di 

miliki Ibn „Arabi selain Futuhat al-Makkiyyah. Menurut Brockelman, 

buku ini ditulis oleh Sadr al-Din tahun 630 H atau 1232 M dan telah 

dikoreksi oleh Ibn ‟Arabi.
65

 Fusus Al-Hikam merupakan sebuah karya 

yang berisi tentang permasalahan nabi-nabi dengan spiritualitas yang di 

milikinya yang berusaha diterjemahkan dan digambarkan oleh Ibn „Arabi. 

Fusus Al-Hikam sebagaimana disugesti oleh judulnya, tujuan dari karya ini 

adalah untuk mengungkapkan aspek-aspek khusus hikmah Ilahi dalam 

konteks kehidupan dan pribadi 27 Nabi yang dimulai dengan Nabi Adam 

dan ditutup dengan Nabi Muhammad Saw. 

 Menurut Moulvi S.A.Q. Husaini, kitab Fusus al-Hikam adalah salah 

satu karya Ibn ‟Arabi yang agak pendek, tetapi banyak diperbincangkan 

di Dunia Arab, Persia dan Turki. Dengan cukup tegas Abu al-‟Ala 

‟Afifi menyatakan bahwa buku ini adalah karya Ibn ‟Arabi yang paling 

tinggi nilainya dan kedalamannya, serta paling besar pengaruhnya bagi 

pembentukan aqidah sufiyah pada masanya dan masa-masa 

berikutnya.
66

  

Selain itu, karya yang paling popular di antara banyak karya Ibn 

„Arabi adalah Futuhat al-Makiyyah (pembukaan Mekkah). Al-Futuhat al-

Makkiyyah adalah sebuah ensiklopedi besar ilmu-ilmu keislaman dalam 

konteks tauhid sebagai inti dari ajaran Islam. Hal-hal yang menjadi 

pembahasan dalam karyanya ini adalah: 
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mengenai Al-Qur‟an, hadits, berbagai peristiwa dalam kehidupan Rasul, 

aturan-aturan mendetail dari syari‟at, prinsip-prinsip fikih, nama-nama 

dan sifat-sifat Ilahi, keterkaitan antara Allah dan alam semesta, struktur 

kosmos, penciptaan manusia, berbagai macam tipe manusia, fase-fase 

di dalamm mi‟raj menuju Allah, berbagai peringkat dan macam 

malaikat, alam Jin, karakteristik ruang dan waktu, simbol huruf-huruf, 

sifat alam penengah antara kematian dan hari kiamat, status ontologis 

dari surga dan neraka, dan lain sebagainya.
67

  

Futuhat al-Makkiyyah sesuai namanya yang menunjukkan bahwa 

kitab ini merupakan kitab yang bersifat Mekkah. Selain itu, kitab ini 

penyusunannya juga di lakukan di Mekkah.  

Buku ini merupakan karya pokok Ibn ‟Arabi dalam bidang tasawwuf, 

terdiri dari 4 juz (jilid), 6 fasal yang dibagi menjadi 560 bab. Bab 599 

merupakan ringkasan dari keseluruhan isi buku. Penulisannya dimulai 

di Makkah tahun 594 H. atau 1201 M. aan berakhir pada tahun 629 H. 

atau 1231 M. Dicetak beberapa kali, yaitu tahun1269, 1294 dan 1329 

M.30 Ada yang menyebutkan bahwa buku tersebut dicetak pertama kali 

di Bulaq, Mesir, tahun 1274 M.
68

 

 Dalam edisi lama kitab ini setebal 2.580 halaman dan atas prakarsa 

Depertemen Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Mesir diterbitkan kembali 

sebanyak 18.000 halaman 37 volume dalam 4 jilid dengan pentahqiq 

Osaman Yahia dan disunting oleh Ibrahim Madkour.
69

 Upaya untuk 

mendapatkan naskah yang sahih dan lengkap dari kitab ini sebenarnya 

telah dilakukan oleh Dr. Osaman Yahia, dimana edisi tahkik kitab ini 

direncanakan akan berjumlah 37 jilid sesuai dengan penjilidan redaksi 

naskah kedua yang disusun oleh Syaikh Ibn „Arabi ra. Namun, rencana ini 

tidak terealisasi disebabkan Dr. Osaman harus lebih dulu menghadap sang 

Khalik. 

Selain karya-karya yang sudah di sebutkan, masih banyak lagi 

karya-karya Ibn „Arabi yang lainnya seperti karya yang berisi tentang 

matafisika dan kosmologi Insya’al Dawair (lingkaran yang meliputi) 

Uqlah al Mustawfiz dan Tadbirah al Ilahiyyah (pemerintahan Ilahiyyah). 
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3. Corak Pemikiran Ibn „Arabi 

Ibn „Arabi terkenal sebagai sosok intelektual Islam dengan corak 

pemikiran yang berbeda dan terkesan mistik. Untuk itu, perlu dua sudut 

pandang dalam memahami pemikirannya, yakni tasawuf dan filsafat. 

Ketika menggunakan kacamata tasawuf dalam melihat pemikirannya, 

maka pemikirannya akan bersifat tasawuf-filosofis. Namun, ketika 

menggunakan kacamata filsafat, maka pemikirannya bersifat filsafat- 

mistis. Dikatakan mistis, karena dengan kacamata filsafat yang 

sepenuhnya mengandalkan logika, pemikiran Ibn „Arabi akan terkesan 

transenden dan sulit untuk dijelaskan oleh akal, karena pemikiran tasawuf 

Ibn „Arabi banyak berbicara perihal hakikat yang dipengaruhi oleh unsur 

kasyf. Sebagaimana Ibn „Arabi mengatakan perihal hakikat bahwa:  

ia hanya bisa dicapai melalui ilmu dalam bentuk anugerah yang berasal 

dari ilmu-ilmu kasyf dan hasil dari mujahadah yang diiringi dengan 

himmah, karena mujahadah tanpa disertai dengan himmah tidak akan 

menghasilkan apapun dan tidak akan meninggalkan bekasan berupa 

ilmu.
70

 

Sebagai tokoh sufi, Ibn „Arabi mencoba memberikan gambaran 

Tuhan dalam perspektifnya. Persoalan ini dapat dibuktikan melalui 

berbagai karya-karyanya yang banyak mengkaji permasalahan-

permasalahan ketuhanan yang berkesan mistis. Diantaranya adalah 

doktrin-doktrin metafisis kaum sufi, kosmologi, penafsiran esoteris dan 

barangkali ilmu-ilmu pengetahuan yang lebih ghaib seperti astrologi dan 

al-kimia (al-chemy).
71

 Tidak heran jika pemikiran-pemikiran Ibn „Arabi 

tidak dapat dimengerti oleh berbagai kalangan karena gaya pemikirannya 

yang berbeda dengan tokoh intelektual Islam pada umumnya. Oleh sebab 

itu, dalam memahami pemikiran Ibn „Arabi perlu pengetahuan yang 

mendalam tentang bahasa Arab yang baik dan hubungan yang dalam 

dengan sufisme tanpa memandang waktunya. Selanjutnya, perlunya 
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pengetahuan yang rasional tentang perbandingan mistisme, neoplatonisme, 

astrologi, al-kimia, dan beberapa ilmu pengetahuan lainnya yang lebih 

asing dari abad pertengahan. Kemudian, membutuhkan pengalaman 

spiritual untuk bisa sampai pada tujuan. 

Karya-karya Ibn „Arabi yang telah tersebar kepenjuru dunia 

memberikan sebuah kesimpulan bahwa dalam pemikiran Ibn „Arabi juga 

terdapat unsur-unsur di luar Islam yang ikut membangun gagasannya, 

karena beberapa riwayat menemukan unsur-unsur non-Islam yang 

mempengaruhi pemikiran Ibn „Arabi. Meskipun demikian, unsur-unsur 

yang menjadi pengaruh kerangka pemikiran Ibn „Arabi tidaklah 

bertentangan dengan agama Islam.  

Secara garis besar, ada dua faktor yang mempengaruhi pemikiran 

tasawuf Ibn „Arabi, yaitu faktor internal dan eksternal. Secara internal, 

tasawuf terpengaruh oleh tindakan nabi dan para sahabatnya yang 

berlandaskan pada hikmah dan mauidzah yang terdapat dalam al-qur‟an 

dan sunnah. Pernyataan ini dapat dibuktikan lewat ayat al-Qur‟an yang 

menjadi dalil dasar untuk justifikasi atas tindakan tersebut. Misalnya saja 

QS. Al Muzammil ayat 1-8 yang menberitahu tentang ajakan untuk 

berzikir dan juga beribadah. Selain itu, QS. Al Mujadalah  ayat 7 yang 

memberikan gambaran tentang kedekatan hubungan manusia dan 

penciptanya. Sedangkan dalam hadits, misalnya yang terdapat pada hadits 

Qudsi tentang alasan Allah menciptakan selainnya karena Allah ingin 

dikenali oleh makhluknya tersebut. Kemudian, yang menjadi faktor 

eksternalnya adalah tradisi Kristen yang sudah dulu muncul di Jazirah 

Arab sebelum Islam datang.
72

 Sekalipun tidak diungkapkan secara tegas, 

sangat mungkin bahwa Ibn „Arabi menggunakan materi dari penulis-

penulis Yahudi tradisi Kabbalistik, khususnya dalam kajian-kajiannya 

terhadap signifikansi mistik huruf alphabet. Demikian pula halnya, 

beberapa ide kosmologinya tampak menegaskan perkenalannya dengan 
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tradisi Gnostik dalam Kristen.
73

 Kemudian faktor peradaban India-Cina 

dan juga faktor filsafat Yunani dan ini merupakan faktor eksternal yang 

memiliki pengaruh yang cukup besar pada dunia tasawuf Islam dan itu 

juga termasuk dalam pemikiran Ibn „Arabi. 

Secara eksplisit A.E Affifi memaparkan sumber-sumber yang 

mempengaruhi pemikiran Ibn „Arabi dalam dua kelompok besar, yaitu: 

sumber-sumber Islam dan non-Islam. Sumber-sumber dalam Islam ada 

tujuh macam: 

a. Al-Qur‟an dan Hadits 

b. Sufi-sufi panteistik, (Hallaj, Bayazid dan sebagainya) 

c. Astetik-astetik muslim 

d. Teologi skolastik (Mu‟tazilah dan Asy‟ariyah) 

e. Carmathian dan Ismailian (terutama Ikhwan Shafa) 

f. Aristotelian dan Neo-Platonik Persia, terutama Ibn Sina 

g. Isyraqiyah. 

Sedangkan untuk faktor eksternal (non-Islam), hal ini meliputi 

Filsafat neo-Platonik, filsafat pilo dan stoies. Adapun neo-Platonik 

sebagian ahli banyak berpendapat bahwa faktor eksternal ini merupakan 

faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap pemikiran Ibn „Arabi 

terutama dalam menjelaskan pemikirannya yang paling sentral 

dibicarakan, yaitu tentang wahdat al-wujud. Hal ini dikarenakan teori dari 

wahdat al-wujud Ibn „Arabi memiliki konsep yang tidak jauh berbeda 

dengan teori emanasi yang dikemukakan oleh paham neo-Platonisme. 

Secara kronologis keterpengaruhan Ibn „Arabi terhadap fisafat 

Neo-Platonisme memang tidak secara langsung, tetapi melalui beberapa 

tokoh perantara yang memiliki jarak tenggang waktu yang tidak sedikit. 

Namun, dari beberapa pokok pemikirannya, memberikan petunjuk pada 

kita bahwa ada unsur-unsur lain, sambil disesuaikan dengan pondasi 

dasarnya sebagai seorang muslim. Meskipun demikian, pemikiran Ibn 

„Arabi dan Neo-Platonisme ini masih dapat dibedakan walaupun tidak 
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menutup kemungkinan bahwa kedua konsep ini mempunyai kesamaan, 

yaitu kesamaan dari segi esensinya. Hal-hal yang menjadi perbedaan 

antara lain adalah: 

1. Sifat konsep emanasi yang vertikal, di mana terjadi pengurutan 

dari atas ke bawah. Sedangkan konsep yang di kemukakan oleh 

Ibn „Arabi adalah bersifat horizontal, yang mana manifestasi al 

Haqq tidak terjadi hanya dalam satu arah saja. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Neo-Platonisme menganut sistem banyak 

dalam satu, sedangkan Ibn „Arabi menganut sistem satu dalam 

banyak. 

2. Proses emanasi menurut Plotinus merupakan proses alamiah yang 

memang harus terjadi demikian, tanpa sebab, tanpa kesengajaan 

dari Yang Esa. Sedangkan Tajalliyat dalam sistem Ibn „Arabi, 

merupakan kehendak Tuhan.
74

  

Hal ini berkenaan dengan salah satu hadits Qudsi yang menyatakan bahwa 

Tuhan ingin dikenal oleh makhluknya, maka Tuhan dengan sengaja 

menghembuskan nafas kasih-Nya sehingga terciptalah makhluk. 

Selain itu, masih banyak hal yang membedakan antara pemikiran 

Ibn „Arabi dengan Neo-Platonisme. Misalnya, dalam pemikiran Neo-

Platonisme tidak terdapat 3 hipotesis seperti: a’yan tsabitha dan insan 

kamil.
75

 Karena memang unsur-unsur seperti ini ada dalam istilah Islam, 

dengan demikian Ibn „Arabi membuktikan bahwa unsur-unsur Yunani 

bukanlah satu-satunya yang menjadi sumber rujukan dari pemikirannya. 

C. Penelitian Terdahulu 

Dari penelusuran yang telah dilakukan, penulis banyak 

menemukan karya-karya terdahulu yang membahas tentang Ibn „Arabi, 

karena memang Ibn „Arabi merupakan tokoh yang sangat fenomenal 

dalam dunia Islam, terutama dalam dunia tasawuf. Jadi, tidak 

mengherankan jika banyak ditemukan penelitian terdahulu tentang Ibn 
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„Arabi Ini. Selain itu, sebagai tokoh yang produktif menghasilkan karya 

juga menjadi salah satu faktor banyaknya penelitian terkait Ibn „Arabi ini. 

Meskipun demikian, dari sekian karya-karya yang ditemukan, belum ada 

penulis temukan penelitian terdahulu yang berbicara secara signifikan 

tentang permasalahan dengan judul “Diskursus Transenden dan Imanen 

Tuhan Menurut Ibn ‘Arabi”.  

Penelitian-penelitian terdahulu yang berhasil penulis temukan 

antara lain: di antaranya adalah Hazim Mabruroh (1997) dalam skripsi 

berjudul “Eksistensi Tuhan Dalam Perspektif Ibn „Arabi” IAIN Sunan 

Ampel, Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian yang mencoba 

mencari eksistensi atau keberadaan Tuhan menurut Ibn „Arabi dengan 

menelaah konsep wahdat al wujud Ibn „Arabi dan berbagai perspektif Ibn 

„Arabi yang lainnya mengenai masalah ketuhanan. 

Kemudian, penelitian selanjutnya adalah Uswatun Hasanah (2015) 

dalam skripsi berjudul “Konsep Wahdat Al-Wujud Ibn ‘Arabi dan 

Manunggaling Kawulo Lan Gusti Ranggawarsita” UIN Walisongo, 

Semarang yang merupakan studi komperatif antara konsep kesatuan Tuhan 

dan manusia dalam pandangan Ibn „Arabi dan pandangan  keruhanian dan 

kebatinan Jawa. Penelitian ini membicarakan perbandingan antara konsep 

penyatuan wujud Ibn „Arabi dengan konsep manunggaling kawulo lan 

gusti yang diusung oleh seorang tokoh sufi Indonesia yang akrab disebut 

sebagai Syeikh Siti Jenar. Penelitian ini terfokus pada keselarasan antara 

kedua konsep tersebut, meskipun penelitian ini sudah mulai menyinggung 

masalah tanzih dan tasybih Tuhan, namun bukanlah sebagai objek 

kajiannya seperti yang akan penulis teliti.  

Selanjutnya, penelitian Iskandar Arnel (1997) dalam Thesis “The 

Concept Of The Perfect Man In The Thought Of Ibn 'Arabi and 

Muhammad Iqbal: A Comparative Study” Mcgill University, Mont real, 

Canada. Penelitian ini merupakan penelitian yang membuat perbandingan 

antara konsep manusia sempurna Ibn „Arabi dan Muhammad Iqbal. Dalam 

penelitian ini ditemukan sebuah kesimpulan bahwa antara konsep manusia 
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sempurna Ibn „Arabi dan Muhammad Iqbal tidak ditemukan perbedaan 

yang begitu signifikan. Ibn „Arabi dan Muhammad Iqbal sama-sama 

menganggap bahwa manusia sempurna adalah manusia yang di dalamnya 

menghimpun nama-nama Allah. Perbedaan hanya terdapat pada perspektif 

keduanya mengenai Wujud yang Mutlak, yang mana Iqbal menganggap 

bahwa wujud Mutlak itu adalah Allah, sementra Ibn „Arabi menganggap 

wujud Mutlak itu adalah wujud yang tidak bisa dipersepsikan dan Allah 

itu adalah bagian dari manifestasi wujud Mutlak tersebut. 

Kemudian penelitian selanjutnya Penelitian Rifqi Rizaldy (2016) 

skripsi berjudul “Epistimologi Tuhan Menurut Ibn „Arabi”. Muh. Panji 

Maulana (2018) dalam Jurnal berjudul “Filsafat Ketuhanan Ibn „Arabi 

(Telaah Kitab Hill Al- Rumuz Wa Mafath Al-Kunuz)” IAIN Syeikh Nurjati, 

Cirebon. Dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa dalam kitab 

Hill al-Rumz wa Mafatih al-Kunuz secara garis besar berkisar pada 

ketidakmungkinan mencapai pengetahuan dzat, ke-esaan atau kesatuan 

wujud, dan kemungkinan mencapai kedekatan pada-Nya melalui metode 

irfan atau penyucian hati.
76
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

   Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library 

Research) yaitu dengan  menggunakan cara telaah kepustakaan, baik 

melalui membaca, meneliti, memahami buku-buku yang berhubungan 

dengan judul penelitian tersebut yang sifatnya pustaka. Penelitian ini 

beranjak dari metode deskripif, yang secara umum penelitian deskriptif 

memberikan gambaran serta interpretasi terhadap sebuah penelitian. 

Sebagaimana menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah 

pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.
77

 Penelitian ini 

menggunakan model penelitian historis-faktual tentang tokoh. 

B. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber, yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber data primer, merupakan sumber data utama yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah buku Ibn „Arabi (Fusus Al-Hikam) 

terjemahan dari judul asli The Bezels of Wisdom (Alih Bahasa: Ahmad 

Sahidah dan Nurjannah Arianti) dan buku Ibn „Arabi (Al Futuhat Al-

Makkiyyah). Alih bahasa Harun Nur Rosyid, dicetak oleh Cv. Diandra 

Kreatif, Yogyakarta.  

b. Sumber data sekunder, yaitu berbagai literature yang mempunyai 

relevan dengan objek penelitian seperti buku karya Seyyed Ahmad 

Fazeli yang berjudul “Mazhab Ibn „Arabi: Mengurai Paradoksalitas 

Tasybih dan Tanzih”. Merupakan terjemahan dari buku Tasybih va 

Tanzih az Didgah Ibn ‘Arabi, Asy Syaikh Al Akbar Muhyiddin 

Toshihiko Izutsu (Sufisme: Samudra Makrifat Ibn ‘Arabi), Ilhamuddin 

dan Muhammad Lathief Ilhamy Nasution (Teologi Islam: Warisan 

Pemikir Muslim Klasik), Mohammad Yunus Masrukhin (Biografi Ibn 
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‘Arabi: Perjalanan Spiritual Mencari Tuhan Bersama Para Sufi),  Ibn 

„Arabi (Sufi-sufi Andalusia), serta buku-buku, jurnal, tesis, dan lainnya 

yang bersifat mendukung untuk penelitian ini. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pada proses pengumpulan data, teknik yang dilakukan terhadap 

data yang dikumpulkan mengingat data kepustakaan merupakan uraian 

yang panjang dan lebar. Maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan Konsep 

Transenden dan Imanen Tuhan dalam Pandangan Ibn „Arabi. 

2. Membaca dan memahami tentang konsep transenden dan imanen 

tuhan dalam pandangan Ibn „Arabi yang tertuang dalam buku-buku 

tersebut, serta buku-buku sebagai penunjang 

3. Menyusun rangkaian materi penelitian melalui metode riset pustaka 

dengan mengumpulkan data yang terkait dengan objek sebanyak-

banyaknya. 

 

D. Teknik Analisis Data 

1. Interpretasi 

Metode ini mengadopsi tahap dari metode hermeneutika Ricoeur. 

Pertama, analisis struktural, yaitu mengemukakan tiap-tiap komponen 

makna objektif atau arti, juga pengertiannya, yakni apa yang hendak 

disampaikan. Kedua, pengungkapan dimensi rujukan, yakni 

memahami apa yang dimaksudkan oleh komponen arti atau makna 

objektif teks.
78

 

2. Koherensi intern 

Agar dapat memberikan imterpretasi tepat mengenai pikiran tokoh, 

semua konsep-konsep dan aspek-aspek dilihat menurut keselarasannya 
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satu sama lain. Ditetapkan inti pikiran yang mendasar, dan topik-topik 

yang sentral pada tokoh itu, diteliti susunan logis-sistematis dalam 

pengembangan pemikirannya, dan dipersiskan gaya dan metode 

berpikirnya. 

3. Holistika 

Untuk memahami konsep-konsep dan konsepsi-konsepsi filosofis Ibn 

„Arabi dengan betul-betul, maka perlu dilihat keseluruhan visinya 

mengenai manusia, dunia, dan Tuhan.
79

 

4. Induktif, yaitu menganalisis berbagai fakta dan data, kemudian 

digeneralisasikan menjadi sebuah statemen.
80

 Metode ini digunakan 

untuk menganalisis data yang berbentuk argumentasi, klaim maupun 

lainnya yang ada pada objek kajian penelitian, kemudian ditarik 

kesimpulan yang bersifat umum. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Ibn „Arabi dengan nama Muhammad bin Ali bin Muhammad bin 

al-„Arabi al-Ta‟i al-Hatimi atau yang lebih dikenal dengan Syekh Al-

Akbar Muhyiddin Ibn Al-„Arabi. Merupakan sufi yang lahir pada 17 

Ramadhan tahun 560 H, bertepatan dengan tanggal 28 Juli 1165 M di 

Murcia, Andalusia (Spanyol).   

Melalui doktrin wahdat al-wujud, Ibn „Arabi banyak mengulas 

persoalan ketuhanan, manusia serta alam. Ketiga aspek ini saling 

berkesinambungan satu sama lain, karena bagi Ibn „Arabi manusia dan 

alam berasal dari esensi Tuhan yang melakukan tajalli. Sehingga, dari 

persoalan ini, muncul pemikiran Ibn „Arabi tentang transendensi (Tuhan 

dengan makna jauh) dan imanensi (Tuhan dalam makna dekat) Tuhan. 

Menurut Ibn „Arabi Tuhan tidak dapat dibandingkan 

(incomparability) atau (transenden) dengan apapun dan siapapun dari segi 

Dzatnya. Namun, Tuhan memiliki keserupaan (comparability) dari segi 

nama-nama dan sifat-sifat-Nya dengan makhluk-Nya, maka dalam 

mempersingkat persoalan ini Ibn „Arabi menyebutnya dengan ungkapan “ 

Dia bukan Dia”, yang mengandung makna tanzih dan tasybih secara 

berdampingan. 

 Sebagaimana yang telah digambarkan dalam penelitian ini, maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan: 

1. Bahwa konsep transenden dalam terminologi Ibn „Arabi adalah sebuah 

tindakan pensucian terhadap al-Haqq sebagai  Dzat Mutlak yang 

eksistensinya tidak dapat dijelaskan, digambarkan serta dijangkau oleh 

manusia yang pada hakikatnya merupakan makhluk yang 

berketerbatasan. Transenden dalam makna ini merupakan 

penggambaran “kehadiran” atau medan ontologis nama-nama ilahi, 
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yakni nama-nama milik Sang Mutlak sebagai Tuhan. Dalam medan 

ini, Sang Mutlak (sebagai Tuhan) adalah tujuan pengagungan, 

penyanjungan, pemuliaan, kekaguman, ketakutan, doa dan munajat 

serta ketaatan segenap makhluk. Adapun konsep imanen, dalam 

terminologi Ibn „Arabi merupakan sebuah konsep penyerupaan Tuhan 

dan makhluknya berdasarkan nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan 

Tuhan. Dalam arti kata adalah sebuah kehadiraan berbagai tindakan 

(af’al), yakni nama-nama ilahi dalam mengatur, memelihara, dan 

mengendalikan segala urusan makhluk. 

2. Hakikat dari transenden Tuhan menurut Ibn „Arabi adalah Tuhan 

dalam wujud Ahadiyah, yaitu wujud yang tidak terdapat manifestasi 

sama sekali, sehingga dalam level ini Tuhan tidak terjangkau dan suci 

serta bersifat transenden. Sementara hakikat dari imanen adalah wujud 

Tuhan pada level atau martabat Syuhudi yang telah melakukan tajalli 

kemudian merealisasikan diri pada keberagaman hingga terealisasinya 

alam serta manusia yang hakikat wujudnya berasal dari esensi wujud 

yang Mutlak yang melakukan pengejawantahan. 

3. Sebagai sufi yang produktif tentu tidak menutup kemungkinan bahwa 

karya Ibn „Arabi akan menimbulkan berbagai perspektif dan membuat 

berbagai kalangan tertantang untuk menggali setiap makna yang 

terkandung dalam coretan-coretan agung dari sang syekh, dan tidak 

menutup kemungkinan pula akan memberikan dampak perubahan 

terhadap pemikiran dan tradisi generasi selanjutnya. Melalui penelitian 

ini, maka dapat dilihat dampak dari pemikiran Ibn „Arabi tentang 

konsep transenden dan imanen Tuhan, bahwa Ibn „Arabi mampu 

membawa tasawuf kepada hubungan antara fenomena alam yang 

pluralistik dengan Tuhan sebagai prinsip keesaan yang melandasinya, 

yang popular dengan doktrin wahdah al-wujud. Selain itu, juga 

memberikan pengaruh terhadap agama pluralitas yang digandrungi 

dalam dunia Barat. Meskipun penyataan ini tidaklah sepenuhnya 

benar. 
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B. Saran  

Referensi terhadap buku-buku karya Ibn „Arabi pada penelitian 

dalam skripsi ini sesungguhnya masih terbatas, dalam artian tidak semua 

karya dari Ibn „Arabi penulis jadikan sebagai bahan rujukan karena ada 

banyak sekali karya-karya Ibn „Arabi yang bahkan mencapai ribuan. Oleh 

karena itu, penulis berharap adanya penelitian lebih lanjut terkait persoalan 

ini, serta penulis berharap, dengan adanya penelitian ini maka dapat 

menjadi langkah awal untuk terus menelusuri lebih dalam persoalan yang 

berhubungan dengan transenden dan imanen Tuhan .  
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LAMPIRAN 

A. Glosari 

  Afirmasi merupakan sebuah penetapan yang bersifat positif. 

 

Al-wahm merupakan fantasi, ilusi, dan imajinasi. Al-wahm adalah fakultas 

praduga, imajinasi aktif dari kekuatan ilusi.
81

 Al-wahm dapat 

dikatakan sebagai ilmu yang berhubungan dengan ilmu kebatinan, 

dimana dalam menjelaskannya tidak mudah dicerna akal dan 

membutuhkan kemampuan khusus dalam memahaminya. 

 

‘Arasy tempat duduk Allah ini adalah tempat duduk Nama-nama Allah 

yang terikat oleh suatu tempat (muqayyidah). „Arasy dapat dimaknai 

sebagai bentuk pensucian terhadap Allah karena esensinya bermakna 

jauh. Al-‘asry adalah manifestasi spiritual dalam bentuk  

penyingkapan menyeluruh.
82

 

 

Bandongan merupakan pengajaran dalam bentuk kelas (pada sekolah 

agama). 

 

Determinasi adalah sebuah istilah yang berasal dar bahasa Latin 

determinare (menentukan batas, membatasi).
83

 

 

Eksistensi adalah sebuah istilah untuk menyatakan ke “ada” an atau yang 

menyatakan tentang keberadaan. 

 

Eksoteris merupakan kebalikan dari esoteris. Yaitu, sesuatu yang tidak 

mudah dipahami oleh akal, dan hanya orang-orang tertentu yang 

mampu memahaminya. Artinya, sesuatu yang tidak mudah dipahami 

oleh akal pikiran manusia melainkan harus membutuhkan 

kemampuan yang khusus. 

 

  Esensi adalah sebuah istilah yang berbicara tentang persoalan hakikat. 

 

Esoteris merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki 

arti sebagai sesuatu yang dapat dipahami dengan mudah oleh akal 
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manusia. Intinya adalah apa yang mampu dijangkau oleh akal 

pikiran. 

Hulul (inkarnasionisme) adalah kata yang mengisyaratkan “penitisan” 

Tuhan dalam diri manusia berupa masuknya sesuatu yang lainnya.
84

 

 

Ittihad (unifkasionisme) adalah penyatuan atau perpaduan dua hal.
85

 

 

Kabbalistik berasal dari bahasa Ibrani “Qabbala” yang berarti “menerima” 

dalam suatu “tradisi yang diterima”, merupakan sebuag bentuk 

esoterik dari mistisisme Yahudi, yang berupaya untuk 

menyingkapkan pengertian-pengertian mistis yang terselubung 

dalam kitab suci Ibrani.
86

 

 

Limitasi adalah pembatasan. Menurut Keynes merupakan prinsip 

memastikan bahwa “objek-objek dalam suatu bidang, yang atasnya 

generalisasi kita meluas, tidak memiliki sejumlah yang tidak terbatas 

dari kualitas-kualitas independennya.
87

 

 

Monoteisme adalah sebuah paham yang menyatakan bahwa Tuhan itu 

tunggal (satu). 

 

Muhyiddin adalah istilah atau gelar yang diberikan kepada Ibn „Arabi 

sebagai “penghidup agama”. 

 

Mutakallimun merupakan sebutan untuk ahli kalam 

 

Negasi merupakan penetapan atau penegasan yang bersifat negatif. 

 

Panteisme adalah pandangan bahwa Tuhan berada dalam segala sesuatu, 

atau Tuhan dan alam semesta satu adanya.
88

 

 

Politeisme merupakan sebuah paham yang menyatakan bahwa Tuhan itu 

lebih dari satu (banyak). 

 

Substansi berasal dari bahasa Latin sub, di bawah, stare, berdiri: sesuatu 

yang berdiri/berada di “bawah” yang lain.
89

 Substansi dapat diartikan 
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sebagai “Esensinya” atau yang membuatnya demikian, yang dapat 

eksis dengan sendirinya. 

 

Tajalli adalah penampakan atau penyingkapan diri. Tajalli merupakan 

tanda-tanda yang Allah tanamkan di dalam diri manusia supaya ia 

dapat disaksikan.
90

 

 

Tarsim adalah upaya menerjemahkan Al-Qur‟an secara kata per kata 

 

Ta’thil merupakan pengosongan atau penafi‟an sifa-sifat Tuhan 

 

Turning point adalah titik balik, yaitu memandang sesuatu dari arah yang 

berlawanan atau arah yang berbeda. 

 

Wahda al-wujud merupakan kesatuan. Kesatuan Eksistensi, kesatuan 

wujud, atau kesatuan penemuan.
91

 Maksud dari wahdat al wujud 

adalah bahwa yang ada hanyalah wujud yang satu, semua alam 

semesta ini adalah manifestasi dari yang satu itu. 
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B. Foto 

 

1. Ibn „Arabi 

                                 

           (Sumber: Google) 

2.  Makam Ibn „Arabi 

             

   (Sumber: www.Google.com)  
 

  

(Sumber: Stephen Hirtenstein “Dari Keberagaman ke Kesatuan Wujud”) 

   



 

 

 

Halaman dalam dari sebuah rumah di Damaskus yang diakui sebagai milik keluarga Banu Zaki, 

tempat Ibn „Arabi mungkin pernah tinggal.  

(Sumber: Stephen Hirtenstein “Dari Keberagaman ke Kesatuan Wujud”). 

 

 

Pintu masuk ke masjid dan makam Ibn „Arabi.  

(Sumber: Stephen Hirtenstein “Dari Keberagaman ke Kesatuan Wujud”). 

 

 

                 
Pantai sebagai tempat untuk kontemplasi bagi Tulisan tangan Ibn „Arabi pada   

pembukaan dari Hilyat al-Abdal 

Ibn „Arabi dan sahabat-sahabatnya. 
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