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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep wujud salah satu tokoh 

yang sangat berpengaruh di Nusantara pada abad ke-17 M. yaitu Nūr al-Dīn al-

Rānīrī dalam karyanya Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara 

mendeskripsikan secara terperinci setiap masalah yang dikemukakan, lalu 

menganalisisnya sehingga memperoleh pemahaman yang komprehensif. Adapun 

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah library research yaitu dengan 

menggunakan sumber primer karya al-Rānīrī sendiri yaitu Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ 

al-Zindīq. Sumber sekunder yaitu buku, artikel dan karya lainnya yang memiliki 

relevansi dengan penelitian ini. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, menurut 

al-Rānīrī, wujud adalah dzat dan hakikat Allah (al-Ḥaqq). Kedua, bahwa hanya 

terdapat satu wujud hakiki yaitu wujud Allah semata. Adapun alam merupakan 

maẓhar (penampakan) atau ẓill (bayang-bayang) dari wujud hakiki, Allah. Ketiga, 

al-Rānīrī merupakan penganut paham monisme, yaitu suatu paham yang 

memandang keesaan wujud semata. Ia memandang bahwa alam tidak memiliki 

wujud dan tidak pantas dikatakan sebagai wujud. Menurutnya Allah adalah wujūd 

al-maḥḍ (wujud mutlak), sedangkan alam adalah ‘adam al-maḥḍ (tiada mutlak). 

Keempat, vonis takfīr yang dialamatkan kepada kelompok yang dianggap 

menyimpang sesuai dengan kaidah pengkafiran dalam teologi Sunni yaitu berkaitan 

dengan masalah tauhid dan penyekutuan terhadap Allah. 

Kata Kunci: Wujud, Tuhan, Alam, dan al-Rānīrī 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tulisan ini akan membahas tentang pemikiran wujud salah satu tokoh atau 

ulama Nusantara pada abad ke 17 M. Ulama Nusantara yang dimaksud adalah Nūr 

al-Dīn al-Rānīrī (w. 1658 M.). Ia merupakan ulama yang sangat berpengaruh dalam 

perkembangan pemikiran keislaman di Nusantara. Ia juga dikenal sebagai penulis 

yang sangat produktif yang telah menghasilkan kurang lebih 29 karya dalam 

berbagai bidang seperti kalam, falsafah, tasawuf dan fikih.1 

Al-Rānīrī dikenal dalam kajian keagamaan di Nusantara sebagai ulama yang 

sangat kritis terhadap pemikiran yang dilontarkan Ḥamzah Fanṣūrī dan Syams al-

Dīn al-Sumaṭrānī. Salah satu kritikan al-Rānīrī kepada dua ulama tersebut dalam 

bidang falsafat adalah tentang pemikiran wujud. Adapun pemikiran wujud yang 

dimaksud adalah suatu pandangan dalam disiplin ilmu falsafat yang membahas 

tentang hubungan wujud Allah dan alam. Al-Rānīrī membahas konsep wujud 

tersebut dalam salah satu karyanya yang berjudul Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq 

(argumentasi orang yang benar, untuk menolak keyakinan orang zindik).2 

Ḥujjat al-Ṣiddīq merupakan karyanya dalam bahasa Melayu yang ditulis atas 

permintaan para sahabatnya. Kitab ini berisi tentang akidah dan madzhab-madzhab 

Mutakallim, Ṣūfī, dan Faylasūf. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kesesatan 

golongan Faylasūf yang memunyai pemahaman keliru dalam memahami hubungan 

                                                             
1 Tudjimah, Asrār al-Insān Fī Ma‘rifah al-Rūḥ wa al-Raḥmān (Bandung: al-Ma’arif, t.tp), h. 

7-9. 
2 Nūr al-Dīn al-Rānīrī, Ḥujjah al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq, dalam Nurdin AR, Chujjatu ‘sh-

Shiddiq li Daf‘i ‘z-Zindiq: Karya Syeikh Nuruddin Ar-Raniri (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan, 

2005), h. 25-58. 
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wujud Tuhan dan alam. Faylasūf dalam pandangan al-Rānīrī telah menyamakan 

antara wujud Tuhan dan alam sehingga tidak bisa diterima dalam ajaran Islam yang 

benar.3 

Al-Rānīrī menyebut dalam Ḥujjat al-Ṣiddīq ada tiga kelompok besar Islam 

yang membahas tentang konsep wujud yaitu kelompok Falāsifah, Mutakallim, dan 

Ṣūfīyah. Kelompok pertama mengatakan bahwa antara wujud Allah dan alam tidak 

dapat dipisahkan karena kedua wujud tersebut adalah identik dan sama. Sedangkan 

menurut kelompok kedua dan ketiga mengatakan bahwa antara wujud Allah dan 

alam terdapat perbedaan yang sangat signifikan dan sama sekali tidak identik.4 

Kelompok Falāsifah seperti al-Fārābī dan Ibn Sīnā menganggap bahwa antara 

wujud Allah dan alam sama-sama bersifat qadīm (terdahulu, dan tidak tercipta dari 

ketidak-adaan mutlak). Alam bersifat qadīm karena berasal dari Zat yang bersifat 

qadīm pula. Hal ini karena keberadaan alam merupakan konsekuensi logis adanya 

wujud Tuhan. Kelompok Falāsifah sering mengibaratkan keqadīman wujud Tuhan 

dan alam seperti matahari dan sinarnya. Di mana antara matahari dan sinarnya tidak 

dapat terpisah satu dengan lainnya dan mengakibatkan sifat keqadīman bukan 

hanya milik matahari namun juga milik sinarnya. Oleh karena itu menurut 

kelompok ini, antara wujud Tuhan dan alam memiliki kesamaan dalam persoalan 

keqadīman sifatnya.5 

Berlainan dengan kelompok Falāsifah yang menyamakan antara wujud Tuhan 

dan alam yaitu sama-sama bersifat qadīm, kelompok Mutakallim memandang 

                                                             
3 Al-Rānīrī, Ḥujjah al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq, h. 28. 
4 Pembagian ini mengikuti pendapat Al-Rānīrī, Ḥujjah al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq, h. 28. 
5 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, Tahafut al-Falasifah, terj. Tim Marja (Bandung: Marja, 2012), h. 

12. 
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bahwa antara kedua wujud tersebut terdapat perbedaan mendasar. Menurut al-

Rānīrī dalam Ḥujjat al-Ṣiddīq, kelompok Mutakallim membagi wujud menjadi dua 

macam. Wujud Allah dan wujud alam. Wujud Allah disebut dengan wājib al-wujūd 

yang bersifat qadīm, sedangkan wujud alam disebut mumkin al-wujūd yang bersifat 

muḥdats (dijadikan dan baru).6 Sehingga perbedaan antara wujud Allah dan alam 

terlihat sangat jelas dan tidak dapat disamakan secara mutlak. 

Senada dengan kelompok Mutakallim, kelompok Ṣūfīyah mengatakan bahwa 

pada hakikatnya wujud itu tunggal, yaitu hanya wujud Allah semata, sedangkan 

alam itu tidak berwujud dan tidak layak dinamakan dengan wujud. Sifat alam 

adalah ‘adam al-maḥḍ (ketiadaan mutlak) dan sifat wujud Allah adalah wujūd al-

maḥḍ (keberadaan mutlak). Namun kelompok Ṣūfīyah menamakan wujud alam 

hanya sebatas pada maẓhar (penampakan) atau ẓill (bayangan) dari wujud Allah. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa menurut kelompok ini, antara wujud Allah dan 

alam terdapat perbedaan dan tidak sama antara satu dan lainnya.7 

Al-Rānīrī dalam Ḥujjat al-Ṣiddīq memandang bahwa konsep wujud yang 

dikemukakan oleh kelompok Falāsifah tidak bisa diterima karena akan 

menjerumuskan pemahaman menyamakan Tuhan dan makhluk-Nya. Tuhan 

bersifat qadīm dan alam pula bersifat qadīm juga. Akan tetapi ia tidak menolak 

konsep wujud yang dikemukakan oleh kelompok Mutakallim dan Ṣūfīyah. Hal ini 

karena kedua kelompok yang disebutkan terakhir secara jelas membedakan antara 

wujud Tuhan dan makhluk-Nya. 

                                                             
6 Mulyadi Kartanegara, Lentera Kehidupan (Bandung: Mizan, 2017), h. 20-21. 
7 Al-Rānīrī, Ḥujjat al-Ṣiddīq, h. 30. 



4 
 

 
 

Problematika wujud yang pernah menjadi wacana keagamaan yang tumbuh 

subur dan berkembang di dunia Islam, memiliki dampak yang signifikan. Akibat 

adanya perbedaan pandangan dalam melihat persoalan hubungan wujud antara 

Tuhan dan alam telah mengakibatkan klaim saling mengafirkan antara satu 

kelompok dengan kelompok yang lain.8 Alasan pengafiran tersebut, bermuara pada 

tujuan masing-masing kelompok yang hendak menyucikan Zat Tuhan semurni-

murninya dan terbebas dari sifat menyamakan dengan makhluk-Nya. 

Pemikiran wujud, familiar dikenal di kalangan masyarakat muslim Nusantara 

sebagai pemikiran Wujūdīyah. Pemberian kata atau istilah ‘Wujūdīyah’ untuk 

menggambarkan suatu wacana keagamaan yang membahas tentang masalah 

kesatuan wujud Allah dan alam.9 Karena topik utama dalam pembahasannya adalah 

seputar masalah wujud, sehingga lumrah disebut dan dinamai dengan Wujūdīyah 

(dengan menambahkan ‘ya nisbah’ ke dalam kata ‘wujud’). 

Hubungan antara wujud Allah dan alam sempat menjadi ‘trending topic’ dan 

berkembang dengan sangat pesat sampai mendominasi pemikiran dan filsafat Islam 

di Nusantara (Aceh) pada kurun pertama abad 17 M. Tokoh yang digadang-gadang 

sebagai pembawa isu pertama Wujūdīyah di Aceh adalah Ḥamzah Fanṣūrī (wafat 

sebelum tahun 1630 M.) dan Syam al-Dīn al-Sumaṭrānī (w. 1630 M.). Ḥamzah 

Fanṣūrī merupakan tokoh perintis di Nusantara yang menulis karya sastera yang 

mengandung ajaran konsep wujud secara filosofis. Di antara karya Ḥamzah Fanṣūrī 

yang mengambarkan pandangannya tentang hubungan Tuhan dan alam dalam sudut 

                                                             
8 Ali Hasjmy, Syiah dan Ahlussunnah (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 87. 
9 Al-Rānīrī, Ḥujjat al-Ṣiddīq, h. 36. 
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pandang falsafat di antaranya Zīnat al-Muwāḥḥidīn, Asrār al-‘Ārifīn dan al-

Muntahī.10 

Adapun Syams al-Dīn merupakan murid atau pengikut setia pandangan 

Wujūdīyah Ḥamzah Fanṣūrī. Di antara karya-karya Syams al-Dīn yang 

menggambarkan pemikiran tentang hubungan Tuhan dan alam di antaranya Jawhar 

al-Ḥaqā’iq, Mir’at al-Mu’minīn, Syarḥ Ruba’i Hamzah Fansuri, dan lain-lain.11 

Baik gagasan falsafat yang dikemukakan Ḥamzah Fanṣūrī, Syams al-Dīn atau 

para pengikutnya dianggap dan diyakini oleh al-Rānīrī sebagai ajaran sesat dan 

menyimpang. Al-Rānīrī mengatakan di dalam Ḥujjat al-Ṣiddīq sebagai berikut; 

Maka barang siapa yang mengi’tiqadkan bahwa Ḥaqq Ta’ala dengan alam itu 

esa, maka jadilah ia kafir, karena ketahuan daripada perkataannya 

[maksudnya perkataan Ḥamzah Fanṣūrī, pen.] yang demikian itu bahwa 

wujud Allah dan alam jadi satu hakikat dan sewujud.12 

 

Bagi al-Rānīrī, konsep wujud yang benar dan sesuai dengan tuntunan agama 

Islam adalah suatu gagasan yang secara jelas membedakan antara hubungan wujud 

Tuhan dan alam. Tuhan sebagai pencipta (Khāliq) adalah qadīm, dan alam sebagai 

yang diciptakan (Makhlūq) adalah baru (muḥdats). Selain itu, menurut al-Rānīrī 

sebenarnya yang patut dianggap sebagai wujud adalah Allah semata, sedangkan 

alam tidak memiliki wujud sama sekali atau tidak pantas dikatakan sebagai wujud 

Al-Rānīrī mengatakan di dalam Ḥujjat al-Ṣiddīq sebagai berikut: 

                                                             
10 Johan Doorenbos, De Geschriften Van Hamzah Pansoeri (Leiden: Batteljee & Terpstra, 

1933), h. 10., Abdul Hadi W.M., Hamzah Fansuri: Risalah Tasawuf dan Puisi-Puisinya (Bandung: 

Mizan, 1995), h. 112. 
11 Ulasan tentang karya Syams al-Dīn telah banyak ditulis oleh Nieuwenhuijze, Sams ‘l-Din 

van Pasai (Leiden: E.J. Brill, 1945), h. 302., dan Abdul Aziz Dahlan, Penilaian Teologis Atas 

Paham Wahdat al-Wujud Syamsuddin Sumatrani (Padang: IAIN Padang, 1999). 
12 Muhammad Naguib Al-Attas, Al-Rānīrī and the Wujūdīyah of 17th Century Acheh 

(Montreal: McGill University, 1962), h. 82. 
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Adapun istilah kami bahwa wujud itu esa juga, yaitu dzat Allah Ta’ala. Dan 

alam itu tiada berwujud, dan tidak layak dinamai akan dia dengan nama 

wujud, karena ia ‘adam al-maḥḍ (tiada mutlak), ... dan Ḥaq Ta’ala itu wujūd 

al-maḥḍ (wujud mutlak).13 

 

Al-Rānīrī yang pada saat itu menjabat sebagai Syaykh al-Islām Kesultanan 

Aceh,14 merasa memiliki kewajiban untuk mengcounter pandangan Wujūdīyah 

yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan al-Rānīrī bukan hanya 

menganggap ajaran Wujūdīyah yang dikembangkan Ḥamzah Fanṣūrī dan Syam al-

Dīn itu sesat, tetapi juga bahkan memberi fatwa para pengikut keduanya sebagai 

zindiq atau kafir.15 Sebagai implikasi dari fatwa tersebut, al-Rānīrī tidak segan-

segan mengancam akan membunuh para pengikut Ḥamzah Fanṣūrī dan Syams al-

Dīn apabila tidak bertobat dan kembali pada ajaran yang benar. Selain itu, al-Rānīrī 

memberi instruksi untuk membasmi dan membakar seluruh kitab yang membawa 

doktrin Wujūdīyah Ḥamzah Fanṣūrī dan Syams al-Dīn.16  

Al-Rānīrī tidak sepenuhnya memusuhi paham falsafat Wujūdīyah. Karena 

menurutnya, paham ini terbagi menjadi dua, yaitu; paham Wujūdīyah Muwaḥḥid 

(mengesakan Allah) dan paham Wujūdīyah Mulḥid (mengingkari Allah). Al-Rānīrī 

dalam Ḥujjat al-Ṣiddīq mengatakan sebagai berikut; 

Maka ku nyatakan pula i’tiqad dan madzhab ṭāifah Wujūdīyah. Maka adalah 

Wujūdīyah itu dua qawm; suatu Wujūdīyah yang Muwaḥḥid, kedua 

Wujūdīyah yang Mulḥid ... Demikian lagi Wujūdīyah yang Muwaḥḥid itu 

iaitu segala Ahl al-Ṣūfī dan Wujūdīyah yang Mulḥid itu iaitu segala zindik.17 

                                                             
13 Al-Attas, Al-Rānīrī and the Wujūdīyah, h. 83. 
14 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & 

XVIII (Bandung: Mizan, 1994), h. 176. 
15 Ahmad Daudy, Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syeikh Nuruddin Ar-Raniry (Jakarta: 

CV.Rajawali, 1983), h. 2-3.  
16 Ahmad Daudy, Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syeikh Nuruddin Ar-Raniry, h. 3. 
17 Al-Rānīrī, Ḥujjah al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq, dalam Al-Attas, Al-Rānīrī and the 

Wujūdīyah, h. 157-158.  
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Perkataan al-Rānīrī di atas memberikan informasi kepada kita bahwa dalam 

kategorinya, konsep wujud yang dikembangkan oleh Ḥamzah Fanṣūrī dan Syams 

al-Dīn termasuk ke dalam paham Wujūdīyah Mulḥid, sedangkan konsep wujud 

yang dikembangkan sendiri olehnya termasuk dalam kategori paham Wujūdīyah 

Muwaḥḥid. Dengan demikian terlihat jelas perbedaan antara konsep wujud al-

Rānīrī dan konsep wujud Ḥamzah Fanṣūrī dan Syams al-Dīn yang dikatakan tidak 

benar. 

Berkaitan dengan upaya menjelaskan gagasan falsafat wujud tersebut, 

Nieuwenhuijze—seorang sarjana asal Belanda yang menulis disertasi tentang 

pemikiran hubungan Tuhan, alam dan manusia Syams al-Dīn al-Sumaṭrānī—

menyebutkan bahwa al-Rānīrī merupakan orang yang tepat dan berhasil 

meluruskan kekurangan-kekurangan pandangan tentang wujud di dunia Melayu-

Nusantara.18 Al-Rānīrī adalah orang pertama di Nusantara yang menjelaskan 

perbedaan antara penafsiran pemahaman yang salah dan yang benar atas doktrin-

doktrin teologis melalui karya-karyanya.19  

Konsep al-Rānīrī tentang hubungan wujud Tuhan dan alam menarik untuk 

diteliti secara mendetail. Hal ini sebagai salah satu usaha untuk mengungkapkan 

pemikiran wujud tokoh lokal yang memiliki gagasan filosofis yang tidak kalah 

menarik dengan tokoh-tokoh Islam lainnya. Oleh karena itu, penulis akan 

                                                             
18 Nurdin AR, Chujjatu ‘sh-Shiddiq li Daf‘i ‘z-Zindiq: Karya Syeikh Nuruddin Ar-Raniri, h. 

4., baca pula  Nieuwenhuijze, Sams ‘l-Din van Pasai, h. 239. 
19 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & 

XVIII, h. 185. 
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membahas konsep wujud al-Rānīrī dalam bentuk karya ilmiah dengan pembahasan 

yang komprehensif. 

 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini akan mencakup dua aspek, yaitu 

aspek obyek kajian dan sumber kajian. Obyek kajian yang dimaksud bahwa 

penelitian ini hanya akan membahas pemikiran dan konsepsi al-Rānīrī dalam 

memandang masalah problematika wujud. Sedangkan pembatasan sumber kajian 

dimaksudkan untuk menemukan ide dasar konsepsi yang dikemukakan al-Rānīrī 

hanya sebatas pada satu karya yang memuat ide tetang problematika wujud. Karya 

tersebut yang dimaksud di sini adalah Ḥujjat al-Ṣidddīq li Daf‘ al-Zindīq. 

Berdasarkan pembatasan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka 

perlu untuk merumuskan masalah penelitian. Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu bagaimana konsep wujud al-Rānīrī dalam karyanya Ḥujjat al-

Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep wujud salah satu 

tokoh atau ulama Nusantara yang sangat berpengaruh pada abad ke-17 M. di Aceh 

yaitu Nūr al-Dīn al-Rānīrī dalam salah satu karyanya yaitu Ḥujjat al-Ṣiddīq di Daf‘ 

al-Zindīq.  

Sedangkan kegunaan dari tulisan ini adalah dapat menambah khazanah 

kepustakaan atau litelatur di Indonesia khususnya tentang pemikiran al-Rānīrī 
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secara khusus dan memperkenalkan pemikiran ulama Nusantara yang tidak kalah 

menarik dengan pemikiran tokoh Islam di dunia Islam lainnya. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang membahas tentang pemikiran al-Rānīrī sudah banyak 

dilakukan baik dalam bentuk buku, artikel, dan jurnal penelitian. Hal ini karena ia 

adalah tokoh yang dikenal bukan hanya menguasai satu displin ilmu keagamaan 

saja, tetapi banyak memiliki keahlian. Ia disebut sebagai seorang sufi, filosof, atau 

bahkan faqih karena memiliki kualifikasi dibidang tersebut. Sehingga tidak aneh 

apabila banyak penelitian dari berbagai aspeknya membahas sisi-sisi pemikiran al-

Rānīrī. Begitu juga pemikiran al-Rānīrī tentang masalah problematika wujud sudah 

banyak dibahas dan dikaji. Di antara penelitian yang sudah membahas tentang 

pemikiran al-Rānīrī sebagai berikut: 

Pertama, karya Muhammad Naguib al-Attas berjudul Al-Rānīrī and the 

Wujūdīyah of 17th Century Acheh. Karya ini berasal dari penelitian tesis al-Attas di 

Institute of Islamic Studies di McGill University-Montreal. Dalam karya ini al-

Attas menyoroti pandangan al-Rānīrī dalam persoalan Wujūdīyah di Nusantara 

abad 17 M. terutama dalam mengkritik pandangan kelompok Wujūdīyah yang 

dikembangkan oleh Ḥamzah Fanṣūrī.20  

Kedua, ada buku yang ditulis oleh Ahmad Daudy berjudul Allah dan Manusia 

dalam Konsepsi Syeikh Nuruddin Ar-Raniry.21 Dalam buku ini Daudy menjelaskan 

                                                             
20 Muhammad Naguib al-Attas berjudul Al-Rānīrī and the Wujūdīyah of 17th Century Acheh 

(Montreal: McGill University, 1962) 
21 Ahmad Daudy, Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syeikh Nuruddin Ar-Raniry (Jakarta: 

CV.Rajawali, 1983). 
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bahwa al-Rānīrī sangat menguasai bidang yang sedang diguletinya tersebut untuk 

mengkritik pendapat kelompok Wujūdīyah tentang hubungan yang rumit antara 

Tuhan dan alam. Buku ini berkesimpulan bahwa gagasan kelompok Wujūdīyah 

tentang masalah Tuhan imanen di alam ini dianggap sebagai gagasan yang 

menyimpang dan dapat terjerumus pada klaim sesat. 

Ketiga ada karya Ahmad Daudy yang lain yang membahas tentang pandangan 

al-Rānīrī tentang kelompok Wujūdīyah juga terdapat dalam buku yang berjudul 

Syeikh Nuruddin Ar-Raniry: Sejarah, Karya, dan Sanggahan terhadap Wujudīyah 

di Aceh. Namun dalam karyanya ini, Daudy hanya memfokuskan kajiannya pada 

satu karya al-Rānīrī saja yaitu Mā’ al-Ḥayāt li Ahl al-Mamāt.22 

Keempat, ada juga buku yang ditulis oleh Azyumardi Azra yang berjudul 

Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII.23 

Dalam buku ini berkesimpulan bahwa al-Rānīrī merupakan ulama pertama yang 

mengadakan pembaruan pemikiran Islam di Nusantara. Melalui jaringan keilmuan 

yang kompleks sampai ke negeri atau kota asal Islam, yaitu Makah dan Madinah 

(Ḥaramayn), al-Rānīrī berhasil dalam mengembangkan wacana keilmuan dan 

mengembangkannya di Nusantara. Ia juga terlibat dalam sejumlah perdebatan 

dengan kelompok Wujūdīyah yang dianggap mengajarkan ajaran yang tidak sesuai 

dengan ajaran agama Islam. 

 

 

                                                             
22 Ahmad Daudy, Syeikh Nuruddin Ar-Raniry: Sejarah, Karya, dan Sanggahan Terhadap 

Wujudīyah di Aceh (Jakarta: Bulan Bintang, 1978). 
23 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & 

XVIII (Bandung: Mizan, 1994). 
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E. Metodologi Penelitian 

1. Sumber Data 

Penelitian ini merupakan library research yang menggunakan referensi 

utama karya Nūr al-Dīn al-Rānīrī. Adapun karya yang dimaksud adalah Ḥujjat al-

Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq yang sudah dialih aksarakan oleh Nurdin AR dari 

manuskrip yang berasal dari koleksi filologia Museum Negeri Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam di Banda Aceh dengan nonor Inv. 2827/ Re. Inv. 07.389. 

Manuskrip Ḥujjat al-Ṣidddīq ini terdapat juga dalam koleksi Perpustakaan 

Nasional (Perpusnas) dengan nomor panggil ML.301. Namun karena keterbatasan 

akses dan waktu yang tidak memadai untuk menelusuri secara langsung naskah asli 

tersebut, maka penulis menggunakan naskah manuskrip yang sudah disunting dan 

dialihaksarakan oleh Nurdin AR atas kerjasama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi 

Aceh. 

Selain menggunakan alihaksara yang dilakukan Nurdin AR, penulis juga akan 

menbandingkan dengan alih aksara yang dilakukan oleh Muhammad Naguib al-

Attas atas naskah Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq dalam karyanya “Rānīrī and the 

Wujūdīyah of 17th Century Acheh”. 

Adapun untuk menunjang sumber utama yang digunakan, maka diperlukan 

pula sumber lainnya. Sumber lain atau sumber sekunder yang dimaksud adalah 

sumber yang dapat digunakan untuk membantu penulis dalam memahami dan 

mempermudah pemahaman atas sumber utama. Di antara sumber sekunder yang 

penulis gunakan di antaranya buku karya Muhammad Naguib al-Attas yang 

berjudul Al-Rānīrī and the Wujūdīyah of 17th Century Acheh, buku karya Ahmad 



12 
 

 
 

Daudy, Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syeikh Nuruddin Ar-Raniry dan karya 

lain Daudy yaitu Syeikh Nuruddin ar-Raniri, dan buku karya Azyumardi Azra yang 

berjudul Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & 

XVIII. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini termasuk penelitian library research, maka teknik 

pengumpulan data dilakukan di sebagian besar perpustakaan, baik Perpustakaan 

Utama UIN Jakarta, perpustakaan Fakultas Ushuluddin, atau perpustakaan lain 

yang menyediakan literatur atau referensi yang berkaitan dengan tema yang 

diangkat pada penelitian ini. Semua buku yang berkaitan dengan pembahasan 

penelitian ini dikumpulkan dan diklasifikasi berdasarkan relevansi terhadap 

pembahasan penelitian ini. Setelah semua buku telah diklasifikasikan maka langkah 

selanjutnya adalah dibaca dan diteliti, dan pada akhirnya dimasukkan pada 

pembahasan penelitian yang diangkat. 

 

 

3. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu dengan mendeskripsikan secara 

terperinci terkait dengan masalah yang hendak diteliti kemudian menganalisis 

setiap masalah untuk memeroleh pemahaman secara komprehensif. 
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4. Teknik Penulisan 

Teknik penulisan pada penelitian ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan 

Karya Ilmiyah tahun 2007 yang diterbitkan oleh penerbit CeQda. Adapun 

transliterasi menggunakan Jurnal Ilmu Ushuluddin yang diterbitkan oleh HIPIUS 

(Himpunan Peminat Ilmu-Ilmu Ushuluddin) tahun 2013. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan disusun ke dalam lima bab. Bab pertama akan membahas 

tentang latar belakang penelitian yang berisi masalah-masalah penelitian yang akan 

dibahas. Selanjutnya akan dibahas tentang pembatasan dan perumusan masalah 

yang akan dijawab dalam penelitian. Tidak lupa juga di dalam bab pertama ini akan 

menyebutkan tinjauan pustaka dan metodologi yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

Bab kedua akan membahas tentang riwayat hidup Nūr al-Dīn al-Rānīrī. Bab 

ini akan berisi tentang kehidupannya dari mulai tinggal di India sampai pindah ke 

Aceh dan pulang kembali ke kampung halamannya yaitu ke India. Di dalam bab ini 

juga akan disebutkan beberapa karya-karya yang dihasilkan olehnya. 

Bab ketiga akan membahas tentang perbedatan kelompok Islam dalam 

memandang hubungan antara Tuhan dan alam. Dalam bab ini akan dikemukakan 

pendapat dan argumen dari tiga kelompok Islam yang mewakili dalam khazanah 

intelektual Islam. Tiga kelompok tersebut adalah kelompok Mutakallim, kelompok 

Ṣūfīyah, dan kelompok Falāsifah. 

Pada bab keempat akan membahas tentang pandangan al-Rānīrī tentang 

konsepsi wujud atau hubungan antara wujud Tuhan dan alam. Dalam bab ini akan 
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mengemukakan pendapatnya tentang pengertian wujud dan pembagian dua 

kelompok wujud, yaitu Wujūdīyah Muwaḥḥid dan Wujūdīyah Mulḥid. Pada bab ini 

pula akan dikemukakan tentang tanggapan al-Rānīrī kepada tiga kelompok Islam 

dalam memahami konsep wujud. 

Adapun penutup dalam penelitian ini akan tersaji dalam bab kelima.  Bab ini 

berisi tentang jawaban permasalahan yang dikumukakan dalam bab 1 yaitu tentang 

konsepsi wujud al-Rānīrī dalam kitabnya Ḥujjah al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq. Tidak 

lupa dalam bab ini akan menyajikan saran dan rekomendasi terkait dengan 

penelitian yang  masih memungkinkan dibahas oleh para pengkaji dalam pemikiran 

al-Rānīrī selanjutnya. 
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BAB II 

RIWAYAT HIDUP DAN KARYA AL-RĀNĪRĪ 

 

A. Biografi Intelektual 

Al-Rānīrī memiliki nama lengkap Nūr al-Dīn Muḥammad bin ‘Alī bin 

Hasanjī al-Ḥamīd atau al-Ḥumayd al-Syāfi‘ī al-Asy‘arī al-‘Aydrūsī al-Rānīrī. Ia 

dilahirkan di Ranir (Rander), sebuah kota pelabuhan tua di Pantai Gujarat, India. 

Di tempat ini pula mula-mula memperdalam ilmu agama sebelum akhirnya 

melanjutkan pelajaran agamanya ke pusat studi keagamaan pada saat itu, yaitu ke 

Tarim, Arabia Selatan.1 Walaupun tanah kelahirannya di India, namanya lebih 

dikenal pada masa kini  sebagai ulama Nusantara. 

Tahun kelahiran al-Rānīrī tidak dapat diketahui secara pasti. Namun Hasjmy 

menyebut tahun kelahiran secara pasti pada 1600 M. Kedua orang tuanya tidak 

berasal dari satu bangsa. Ibunya adalah seorang Melayu, sedangkan ayahnya 

berasal dari keluarga imigran Ḥaḍrami.2 Nenek moyangnya kemungkinan berasal 

dari keluarga al-Ḥamid atau mungkin berasal dari keluarga al-Ḥumayd. 

Kemungkinan pertama berarti ia berasal dari Zuhra, salah satu dari sepuluh 

keluarga Quraisy. Kemungkinan kedua, ia berasal dari keluarga al-Ḥumayd, 

seorang murid imam al-Syafi‘ī yang terkenal, yaitu Abū Bakr ‘Abdullāh bin Zubayr 

al-Asadi al-Ḥumaydī (w. 219 H./ 834 M.).3 

                                                             
1 Ahmad Daudy, Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syeikh Nuruddin Ar-Raniry (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1984), h. 36. 
2 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & 

XVIII (Jakarta: Kencana, 2014), h. 211. 
3 Ali Hasjmy, Syiah dan Ahlussunnah (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 95. 
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Pada mulanya Ranir (Rander) merupakan kota pelabuhan dagang yang sering 

didatangi dan didiami oleh berbagai bangsa. Pada paruh pertama abad ke-16 M. 

Ranir sering dikunjungi oleh bangsa Mesir, Turki, Arab, Persia dan kawasan 

Nusantara, dan bangsa India sendiri. Karena persaingan dagang antara Portugis dan 

orang-orang Islam yang mendiami kota pelabuhan itu, ditambah lagi karena 

kebencian Portugis terhadap Islam, pada tahun 1530 M. Portugis menyerang dan 

berhasil menguasai kota Ranir. Setelah kejatuhan kota Ranir kegiatan perdagangan 

berpindah ke kota Surat.4 

Meskipun kota Ranir berada di bawah kekuasaan Portugis, para imigran 

Ḥaḍrami tampaknya tetap tinggal di kota itu dan mereka tetap mempertahankan 

hubungannya dengan Ḥaḍramaut, Yaman, Haramayn, dan kepulauan Nusantara. 

Para ulama Ḥadrami mengadakan perjalanan bolak-balik ke wilayah-wilayah itu. 

Sebaliknya para imigran Hadrami mengirimkan anak-anak mereka ke tanah 

leluhurnya, Hadramaut dan ke Haramayn untuk mempelajari ilmu-ilmu keagamaan. 

Setelah menyelesaikan studinya, mereka kembali ke tempat kelahirannya atau 

mengadakan perjalanan dakwah ke tempat-tempat lain di dunia Islam. Dengan pola 

kehidupan di atas, hubungan masyarakat muslim dunia pada saat itu semakin 

dekat.5 

Pola kehidupan di kalangan imigran Hadrami itu dapat dilihat dengan jelas 

dari pengalaman paman al-Rānīrī sendiri. Dalam karyanya, Bustān al-Salātīn, dia 

mengatakan bahwa pamannya dari garis ayah, Muḥammad Jīlānī bin Ḥasan 

                                                             
4 Ahmad Daudy, Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syeikh Nuruddin Ar-Raniry (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1984), h. 170. 
5 Ahmad Daudy, Allah dan Manusia, h. 170. 
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Muḥammad al-Ḥumaydī, datang dari Gujarat ke Aceh antara 988 H. / 1580 M. dan 

991 H./ 1583 M.—di sini dia mengajar fikih, ushul fiqh, etika, logika, dan retorika. 

Tetapi ternyata kebanyakan orang lebih suka mempelajari mistisisme (tasawuf) dan 

teologi (kalam). Al-Rānīrī lebih jauh meriwayatkan, pamannya bukanlah ahli 

mistisisme, dan karenanya tidak siap memenuhi tuntutan masyarakat untuk 

mempelajari hal tersebut. Maka, Muḥammad Jīlānī memutuskan menunda 

pengajaran dan sebaliknya pergi ke Mekkah untuk mempelajari lebih dalam ilmu-

ilmu tentang mistisisme dan subyek-subyek lain yang berkaitan. Setelah menguasai 

semua ilmu tersebut, dia kembali ke Aceh pada masa pemerintahan Sultan ‘Alā al-

Dīn Ri’ayat Syāh untuk mengajari orang-orang tentang ilmu-ilmu yang ingin 

mereka pelajari. Tampaknya dia berhasil sampai batas tertentu dalam menjelaskan 

kerumitan mistisisme dan kalam, terutama tentang sifat dari a‘yān al-tsābitah.6 

Al-Rānīrī agaknya mengikuti pola dan jejak langkah pamannya dan banyak 

ulama Hadrami lainnya. Dia mendapatkan pendidikan awal di kota kelahirannya, 

Ranir. Dia melanjutkan studi di wilayah Hadramaut.7 Setelah itu, kemungkinan ia 

melanjutkan perjalanan ke Haramayn, karena pada tahun 1030 H./ 1620 M., ia 

melaksanakan ibadah haji. Di Haramayn kemungkinan besar, dia menjalin 

hubungan dengan murid-murid Jawi (Nusantara) dan para jemaah haji Jawi yang 

berada di Haramayn sebelum kembali ke Gujarat.8 

Guru al-Rānīrī yang terkenal dari India adalah Abū Ḥafṣ ‘Umar bin ‘Abdullāh 

Bā Syaibān al-Tarīmī (w. 1066 H./ 1656 M.) yang juga dikenal di Gujarat sebagai 

                                                             
6 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & 

XVIII, h. 212. 
7 Ali Hasjmy, Syiah dan Ahlussunnah, h. 95. 
8 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, h. 211. 
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Sayyid ‘Umar al-‘Aydrus. Bā Syaibān, seperti al-Rānīrī, berasal dari Hadrami, lebih 

tepatnya dari ‘Aydrusiyah di Tarim, salah satu pusat pengetahuan Islam di Arabia 

Selatan. Melalui guru ini, al-Rānīrī masuk ke dalam Tarekat Rifa’īyah. Bahkan Bā 

Syaiban menunjuknya sebagai khalifah dalam tarekat ini sehingga ia bertanggung 

jawab untuk menyebarkan tarekat ini ke wilayah Islam lain. Walaupun menjadi 

khalifah tarekat Rifa’īyah, ia juga mempunyai silsilah dari tarekat ‘Aydrūsīyah dan 

tarekat Qadīrīyah.9 

Selain Bā Syaibān, ada orang berpengaruh bagi al-Rānīrī yang disebutnya 

sebagai bapak spiritualnya. Guru al-Rānīrī tersebut adalah Sayyid Muḥammad bin 

‘Abdullāh al-‘Aydrūs. Muḥammad al-‘Aydrus dilahirkan di Tarim pada 970 H./ 

1561 M. Ketika di Tarim, ia mempelajari berbagai cabang disiplin ilmu agama 

Islam. Ketika berusia 19 tahun, dia pergi ke Ahmadabad menemui kakaknya, 

Sayyid ‘Abdullāh al-‘Aydrūs (w. 990 H./ 1582 M.), seorang sufi dan ahli teologi 

yang masyhur dari wilayah Gujarat.10 

Tidak diragukan lagi bahwa genealogi keilmuan keislaman al-Rānīrī berasal 

dari guru-guru yang sangat berkompeten di bidang agama, terutama guru yang 

berasal dari keluarga ‘Aydrusiyah. Menurut Azyumardi Azra, para ulama Aydrus 

memainkan peranan penting dalam menyalurkan gagasan-gagasan keagamaan dari 

Timur Tengah ke India dan lebih jauh lagi ke wilayah Melayu-Nusantara. Bā 

Syaibān merupakan salah satu mata rantai penting yang menghubungkan berbagai 

tradisi pengetahuan Islam. Melalui murid-murid utamanya, seperti Nūr al-Dīn al-

                                                             
9 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, h. 214. 
10 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, h. 216. 
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Rānīrī dan Yūsuf al-Maqassarī, dia menyebarkan gagasan-gagasan keagamaan dari 

Tarim dan Haramayn ke India dan wilayah Melayu-Nusantara.11 

Kembali lagi pada pembahasan al-Rānīrī, pada paruh pertama abad ke 17 M. 

ia datang ke Aceh. Dalam perjalanan menuju Aceh, ia singgah di semenanjung 

tanah Melayu, terutama di Malaka dan Pahang pada tahun 1618 M. Wilayah itu 

termasuk daerah kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam. Pada tahun 1630 M. ia 

meneruskan perjalanan ke Aceh. Pada saat itu Kerajaan Aceh Darussalam berada 

di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Meukata Alam (1016 H./ 1607 M.-1045 H./ 

1636 M.).12 Perjalanannya ke Aceh ini dianggap dan dinilai sebagai perjalanan yang 

pertama. 

Bukti perjalanan al-Rānīrī ke Aceh yang pertama ini memang tidak begitu 

kuat, tetapi ada beberapa bukti lain yang mengungkapkan hal itu. Teuku Iskandar 

menyebutkan tiga bukti. Pertama, pengetahuan al-Rānīrī tentang Sejarah Melayu 

yang disadurnya ke dalam Bustān Al-Salātīn. Kedua, pengetahuannya tentang 

Salasilah Pahang dan Sulṭānah Ṣafiah.13 

Selama di Semenanjung Tanah Melayu, al-Rānīrī belajar bahasa dan sastera 

Melayu. Hasil karya kesusasteraan Melayu pada waktu itu, antara lain; Hikayat 

Iskandar Zulkarnain, Tāj al-Salātīn, dan Sejarah Melayu (Sulasatus Salatin) telah 

dikuasainya. Ketiga hasil sastera ini kemudian menjadi bahan dalam karyanya yang 

                                                             
11 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, h. 217. 
12 Ali Hasjmy, Syiah dan Ahlussunnah, h. 96. 
13 Ali Hasjmy, Syiah dan Ahlussunnah, h. 96. 



20 
 

 
 

berjudul Bustān Salātīn. Diduga kuat, nama karya ini agaknya disengaja hampir 

sama dengan karya sastera Melayu Sulālat al-Salātīn.14 

Kedatangan al-Rānīrī ke Aceh yang pertama ini tampaknya tidak 

mendapatkan sambutan yang layak dari pihak Istana dan Kerajaan Aceh yang 

diperintah oleh Sultan Iskandar Muda. Ia tidak mendapatkan kedudukan politik apa 

pun. Ia hanya dipercaya untuk mengajar para anak-anak Sultan, yang antara lain 

adalah Sultan Pahang dan Sulṭānah Ṣafiah. Oleh karena itu, al-Rānīrī meneruskan 

perjalanannya ke daerah lain di wilayah itu.15 

Sebagaimana diketahui, pada waktu Sultan Iskandar Muda berkuasa di Aceh, 

ulama yang berpengaruh dalam pemerintahan adalah Syams al-Dīn al-Sumaṭrānī. 

Ulama ini diberi jabatan sebagai mufti dengan gelar Syaykh al-Islām. Oleh karena 

itu Syams al-Dīn merupakan orang kedua di Kerajaan Aceh setelah Sultan. Syams 

al-Dīn adalah tokoh tasawuf Wujūdīyah. Oleh karena itu, paham ini merupakan 

paham resmi tasawuf di kerajaan itu. 

Setelah Syams al-Dīn dan Sultan Iskandar Muda meninggal dunia, al-Rānīrī 

datang kembali ke Aceh pada 6 Muharram 1047 H./ 31 Mei 1637 M. Dia segera 

ditunjuk sebagai Syaykh al-Islām menggantikan kedudukan Syams al-Dīn. 

Kedudukan ini didapat olehnya karena pengganti dari Sultan Iskandar Muda adalah 

Sultan Iskandar Tsani yang pernah menjadi muridnya ketika masih kanak-kanak. 

Karena berkedudukan sebagai Syaykh al-Islām, al-Rānīrī menjadi orang 

kedua setelah Sultan Iskandar Tsani. Ia bahkan berkedudukan lebih tinggi 

                                                             
14 Teuku Iskandar, Bustanus Salatin (Kuala Lumpur: Dewan Bahasan dan Pustaka, 1966), h. 

2-3. 
15 Ali Hasjmy, Syiah dan Ahlussunnah, h. 96. 
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dibandingkan dua pejabat lainnya, yaitu Qaḍi Malik al-‘Adil dan Orang Kaya 

Maharaja Srimaharaja.16 Dengan kedudukannya dan perlindungan dari Sultan, al-

Rānīrī mendapat kesempatan yang baik untuk menyanggah ajaran Wujūdīyah dari 

tokoh tasawuf pendahulunya yaitu Ḥamzah Fanṣūrī dan Syams al-Dīn. 

Setelah mendapat tempat yang terhormat dalam pemerintahan dan 

mempunyai pijakan yang kuat di Istana Sultan Aceh, al-Rānīrī mulai melancarkan 

pembaruan keagamaan di Aceh. Menurut pendapatnya, Islam yang berkembang di 

Aceh telah dikacaukan dengan paham Wujūdīyah yang dibawa oleh Ḥamzah 

Fanṣūrī dan Syams al-Dīn. 

Sejak tahun pertama (1047 H./ 1637 M.) berada di Aceh ia dipercayakan oleh 

Sultan Iskandar Tsani menjadi Syaykh al-Islām Kesultanan Aceh Darussalam 

sampai tujuh tahun kemudian (1054 H./ 1644 M.), sebelum ia kembali secara tiba-

tiba ke kampung halamannya pada masa Sulṭānah Tāj al-‘Ālam Safiyatuddin Syāh 

(1641-1675 M.) binti Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam (1607-1636 M.). 

Selama tujuh tahun menjadi Syaykh al-Islām tersebut, ia berusaha keras meluruskan 

keyakinan Wujūdīyah yang diajarkan Ḥamzah Fanṣūrī dan Syams al-Dīn 

sebelumnya, yang dianggap sesat dan kemudian membakar kitab-kitab karya kedua 

ulama pendahulunya itu. 

Untuk mendukung usahanya meluruskan paham Wujūdīyah itu, ia juga 

menulis sejumlah besar karya tasawuf, terutama yang berkaitan dengan 

penentangannya terhadap ajaran tersebut, yang membuatnya lebih dikenal sebagai 

                                                             
16 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, h. 220. 
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seorang sufi daripada seorang pembaru atau mujaddid.17 Padahal di samping 

seorang sufi, ia juga merupakan seorang penulis yang produktif yang menghasilkan 

karya-karya dalam berbagai aspek pengetahuan, seperti fikih, hadis, tauhid, sejarah, 

perbandingan agama dan lain-lain.18  

Pembaruan yang dilakukan al-Rānīrī adalah mengembalikan Islam kepada 

ajaran yang menurutnya benar. Usaha itu dilakukan dengan berbagai cara. Salah 

satu cara yang ditempuh adalah dengan mengadakan diskusi terbuka dengan para 

pengikut ajaran tasawuf Wujūdīyah di hadapan Sultan. Al-Rānīrī juga memberi 

fatwa untuk membakar semua buku tasawuf Wujūdīyah. Diduga juga atas anjuran 

al-Rānīrī, Sultan memerintahkan membunuh para pengikut tasawuf Wujūdīyah 

yang keras kepala dan tidak mau berubah. Selan itu, al-Rānīrī menggunakan 

penanya untuk menyanggah ajaran tasawuf Wujūdīyah. 

Pada tahun 1054 H./ 1644 M., al-Rānīrī kembali ke tempat kelahirannya, 

Ranir. Kepulangan al-Rānīrī secara tiba-tiba ke Ranir itu menurut Iskandar karena 

keadaan berubah setelah Sultan Iskandar Tsani wafat dan berkuasanya Sulṭānah 

Safiyatuddin Syāh yang mengundang Saifurrijal (seorang ulama asal Minangkabau) 

ke istana Aceh, setelah terjadi perdebatan panjang mengenai ajaran Wujūdīyah 

antara ulama tersebut dengannya sehingga ia merasa disingkirkan,19 dan mungkin 

juga ia menghindari terjadinya aksi balas dendam terhadapnya oleh kelompok 

                                                             
17 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, h. 210. 
18 Harun Nasution, dkk, Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 746. 
19 Teuku Iskandar, Kesusastraan Klasik Melayu Sepanjang Abad (Jakarta: Penerbit Libra, 

1996), h. 401. 
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Wujūdīyah yang telah menjadi sasaran pembantaian atas vonisnya selama tujuh 

tahun sebelumnya.20 

Tidak ada informasi lebih lanjut mengenai Saifurrijal yang memenangkan 

perdebatan dengan al-Rānīrī dalam membahas polemik Wujūdīyah. Tetapi jelas, 

dia mewakili serangan balasan yang kuat terhadap al-Rānīrī, yang selama tujuh 

tahun menghukum mati para pengikut Ḥamzah Fanṣūrī dan Syams al-Dīn. Azra 

memprediksi bahwa Syaifurrijal merupakan orang yang memiliki kelebihan dalam 

pengetahuan keislaman terutama dalam masalah problematika wujud atau 

hubungan antara wujud Tuhan dan makhluk-Nya. Hal ini memungkinkannya untuk 

berani menentang dan berdebat dengan ulama hebat sekaliber al-Rānīrī dan bahkan 

sampai memenangkan perdebatan yang sulit tersebut.21 

Setelah adanya perbedatan dengan Syaifurrijal tersebut dan kalah dalam 

mempertahankan argumen Wujūdīyah, al-Rānīrī akhirnya memutuskan untuk 

kembali ke kampung halamannya, yaitu Ranir, Gujarat, India. Selama empat belas 

tahun ia menghabiskan umurnya di kota kelahirannya tersebut. Meski jauh dari 

Aceh, ia tetap peduli pada Aceh dan Nusantara. Oleh karena itu, ia menulis 

beberapa karya yang terkait dengan persoalan keagamaan masyarakat Aceh. 

Pertama, Al-Fatḥ al-Mubīn ‘ala al-Muhtadīn ditulis pada 12 Rabiul Awal 1068 H./ 

1657 M. Kedua, Raḥīq al-Muḥammadīyah fi al-Ṭurūq al-Ṣūfīyah yang tidak selesai 

karena ia meninggal dunia. Karya-karya yang ditulis oleh al-Rānīrī itu merupakan 

jawaban atas pertanyaan Sultan Banten. Sebenarnya al-Rānīrī cukup produktif dan 

                                                             
20 Ahmad Daudy, Syeikh Nuruddin Ar-Raniry, h. 18. 
21 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & 

XVIII, h. 224. 
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menghasilkan banyak karya. Al-Rānīrī meninggal dunia pada 22 Dzulhijjah 1069 

H./ 21 September 1658 .22 

 

B. Karya-Karya al-Rānīrī 

Al-Rānīrī merupakan penulis produktif yang menghasilkan banyak karya. 

Menurut berbagai sumber, dia menulis tidak kurang dari 29 karya. Karya-karyanya 

kebanyakan membicarakan tentang tasawuf, fikih, Hadis, sejarah, dan 

perbandingan agama.23 Ahmad Daudy menambahkan bahwa karya-karyanya 

tersebut sebagian besar merupakan bentuk sanggahan atas pandangan Wujūdīyah 

yang dikembangkan Ḥmzah dan Syams al-Dīn.24 

Di antara karya-karyanya yang masih dapat ditemukan sebagai berikut:25 

1. Ṣirāṭ al-Mustaqīm. Kitab ini membahas tentang ibadah, salat, zakat, puasa, 

haji dan lainnya. 

2. Durrat al-Farā’id bi Syarḥ al-‘Aqā’id. Kitab ini membahas tentang masalah 

akidah 

3. Hidāyat al-Ḥabīb fi  al-Targhīb wa al-Tarhīb. Kitab ini membahas tentang 

hadis dan dianggap sebagai kitab pertama di Nusantara yang membahas 

tentang hadis. 

                                                             
22 Ahmad Daudy, Allah dan Manusia, h. 47. 
23 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, h. 225. 
24 Ahmad Daudy, Allah dan Manusia, h. 48. 
25 Ahmad Daudy, Allah dan Manusia, h. 48-57., bandingkan dengan Azyumardi Azra, 

Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, h. 225-230., dan Tudjimah, Asrār al-

Insān fī Ma‘rifat al-Rūḥ wa al-Raḥmān (Bandung: al-Ma’arif, t.tp), h. 9-22. 
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4. Bustān al-Sālatin fi Dzikr al-Awwaliīn wa al-Ākhiriīn. Kitab ini membahas 

tentang masalah sejarah seperti kejadian langit dan bumi, sejarah nabi dan 

sebagainya. 

5. Nubdzat Fi Da‘wa al-Ẓill Ma‘a Ṣāḥibihi. Kitab ini membahas tentang 

kritikan kepada kelompok Wujūdīyah 

6. Laṭā’if al-Asrār. Kitab ini membahas tentang tasawuf. 

7. Asrār al-Insān Fi Ma‘rifat al-Rūḥ wa al-Raḥmān. Kitab ini membahas 

tentang manusia, ruh, sifat, dan hakikatnya. 

8. Tibyān Fi Ma‘rifat al-Adyān. Kitab ini membahas tentang kritikan kepada 

kelompok Wujūdīyah 

9. Akhbār al-Ākhirah fi Aḥwāl al-Qiyāmah. Kitab ini membahas tentang 

masalah eskatologis seperti peristiwa hari kiamat, surga, neraka dan 

sebagainya. 

10. Ḥill al-Ẓill. Kitab ini membahas tentang sanggahan terhadap kelompok 

Wujūdīyah 

11. Mā’ al-Ḥayāt li Ahl al-Mamāt. Kitab ini membahas tentang sanggahan 

terhadap kelompok Wujūdīyah 

12. Jawāhir al-‘Ulūm fī Kasyf al-Ma‘lūm. Kitab ini membahas tentang 

sanggahan terhadap kelompok Wujūdīyah. 

13. Ayna al-‘Ālam Qabla An Yukhlaq. Kitab ini membahas tentang kajadian 

alam 

14. Syifā al-Qulūb. Kitab ini membahas tentang dzikir kepada Allah dan 

pengertian Syahadat 
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15. Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq. Kitab ini membahas tentang sanggahan 

kepada kelompok Wujūdīyah. Kitab ini dalam bahasa Melayu, ditulis atas 

permintaan sahabatnya tanpa menyebut tahun penulisannya. Isinya tentang 

akidah dan madzhab-madzhab mutakallim, ahli sufi, ahli filsafat dan kaum 

Wujūdīyah. Tujuannya untuk menunjukkan kesesatan golongan terakhir ini 

dengan memperbandingkan ajarannya dengan ajaran atau akidah golongan 

lain. Naskah kitab ini telah diterbitkan oleh P. Voorhoeve dalam Twee 

Maleische Geschriften Van Nuruddin ar-Raniri (Leiden: 1955).26 

Kemudian Muhammad Naquib al-Attas telah mentransliterasikan dan 

menerbitkan dengan terjemahan Inggris sebagai lampiran bukunya; ‘Raniri 

and Wujudīyah of 17th Century Acheh’, MBRAS, III, Kuala Lumpur, 

1966.27 Naskahnya ada pada pustaka Tanoh Abee dan tgk. M.J. Djamil.28 

Adapun untuk keperluan penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada 

transliterasi yang dilakukan oleh Nurdin AR dengan judul Chujjatu ‘Sh-

Shiddiq Li Daf‘i ‘Z-Zindiq; Karya Syeikh Nuruddin Ar-Raniri.29  

16. Al-Fatḥ al-Mubīn ‘Alā al-Mulḥidīn. Kitab ini membahas tentang sanggahan 

kepada kelompok Wujūdīyah 

                                                             
26 Ahmad Daudy, Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syeikh Nuruddin Ar-Raniry (Jakarta: 

CV. Rajawali, 1983), h. 54. 
27 Muhammad Naquib al-Attas, Al-Rānīrī and the Wujūdīyah of 17th Century Acheh 

(Montreal: McGill University, 1962), h. 180-208. 
28 Tudjimah, Asrār al-Insān fī Ma‘rifah al-Rūḥ wa al-Raḥmān (Bandung: al-Ma‘arif, t.tp), h. 

20. 
29 Nurdin AR, Chujjatu ‘Sh-Shiddiq Li Daf‘i ‘Z-Zindiq; Karya Syeikh Nuruddin Ar-Raniri 

(Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Aceh, 2005), h. 25-58. 
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17. Al-Luma‘ ‘An Takfīri Man Qāla bi Khalq al-Qur’an. Kitab ini membahas 

tentang sanggahan kepada orang yang menganggap bahwa al-Qur’an adalah 

makhluk 

18. Ṣawārim al-Ṣiddīq li Qaṭ al-Zindīq. Membahas tentang sanggahan terhadap 

kelompok Wujūdīyah 

19. Raḥīq al-Muḥammadīyah fī Ṭarīq al-Ṣūfīyah. Kitab ini membahas tentang 

masalah tasawuf 

20. Ba‘ḍ Khalq al-Samāwāt wa al-Arḍ. Kitab ini membahas tentang masalah 

penciptaan langit dan bumi 

21. Kayfiyat al-Ṣalāh. Kitab ini membahs tentang masalah solat bagi kaum 

muslimin. 

22. Hidayāt al-Imām bi Faḍl al-Mannān. Kitab ini membahas tentang 

penjelasan islam, iman, dan masalah tauhid. 

23. ‘Alaqatu Allāh bi al-‘Ālām. Kitab ini membahas tentang hubungan Allah 

dan alam dalam pandangan sufi. 

24. ‘Aqādah al-Ṣūfīyah al-Muwaḥḥidīn. Kitab ini membahas tentang 

pandangan sufi yang benar-benar menyucikan Allah dengan pola berdzikir 

kepada-Nya 

25. Al-Fatḥ al-Wadūd fi Bayān Waḥdat al-Wujūd. Kitab ini menjelaskan 

tentang penjelasan paham Wujūdīyah. 

26. ‘Ayn al-Jūd fī Bayān Waḥdat al-Wujūd. Kitab ini menjelaskan tentang 

penjelasan paham Wujūdīyah 

27. Awḍaḥ al-Sabīl wa Dalīl Laysa li Abāṭil al-Mulḥidīn Ta’wīl 
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28. Awḍaḥ al-Sabīl wa Dalīl Laysa Kalām al-Mulḥidīn Ta’wīl 

29. Syadzar al-Majīd30 

  

C. Peranan Keilmuan al-Rānīrī di Melayu-Nusantara 

Kepribadian al-Rānīrī sebagai orang yang memiliki martabat tinggi banyak 

diakui berbagai kalangan. Dia terutama adalah seorang sufi, ahli teolog, dan faqih 

(ahli hukum). Di samping itu, dia juga seorang sastrawan dan politisi. 

Kepribadiannya yang memiliki banyak segi dapat menimbulkan kesalahpahaman, 

terutama jika kita memandang hanya satu aspek tertentu dari pemikirannya. 

Akibatnya sampai saat ini, dia lebih sering dianggap sebagai seorang sufi, yang 

hanya disibukkan dengan praktik-praktik mistis; padahal dia juga seorang faqih 

yang perhatian utamanya adalah penerapan praktis aturan-aturan paling mendasar 

dari syariat. Karena itu, untuk memahaminya secara benar kita harus 

mempertimbangkan semua seperti pemikiran, kepribadian dan aktivitasnya.31 

Meski masa karir al-Rānīrī di Nusantara relatif sebentar, peranannya dalam 

perkembangan keilmuan keIslaman di wilayah Melayu-Nusantara tidak bisa 

diabaikan. Dia memainkan peranan penting dalam membawa tradisi besar Islam ke 

wilayah ini dengan menghalangi kecenderungan kuat intrusi tradisi lokal ke dalam 

Islam. Tanpa mengabaikan peranan para pembawa Islam dari Timur Tengah atau 

tempat-tempat lain di masa lebih awal, kita dapat mengatakan al-Rānīrī merupakan 

suatu mata rantai sangat kuat, yang menghubungkan tradisi Islam di Timur Tengah 

                                                             
30 Ahmad Daudy, Allah dan Manusia, h. 48-57., bandingkan dengan Azyumardi Azra, 

Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, h. 225-230., dan Tudjimah, Asrār al-

Insān fī Ma‘rifat al-Rūḥ wa al-Raḥmān (Bandung: al-Ma’arif, t.tp), h. 9-22. 
31 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, h. 231. 
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dengan tradisi Islam di Nusantara. Jelas dia merupakan salah seorang penyebar 

terpenting pembaruan Islam di Nusantara.32 

Azyumardi Azra berpendapat bahwa peranan al-Rānīrī dalam penyebaran 

pembaruan melalui karya-karyanya sangat besar. Kebiasaannya mengutip banyak 

tokoh ahli terkenal dan karya-karya standar untuk mendukung argumen-

argumennya di seluruh tulisannya merupakan sarana penting bagi penyebaran 

gagasan pembaruannya. Dengan cara ini, dia memperkenalkan para tokoh ahli 

kepada kaum muslim di Nusantara. Lebih jauh lagi dengan memperkenalkan dan 

menyebarkan ke Nusantara penafsiran Islam yang dipegang aliran utama kaum 

ulama dan sufi di pusat-pusat pengetahuan dan keilmuan Islam, dia memberikan 

daya dorong yang kuat untuk lahir dan berkembangnya pembaruan di kalangan 

Muslim Melayu. Penguasaan al-Rānīrī atas bahasa Arab, Persia, Urdu, Melayu dan 

Aceh sangat membantunya dalam membangun reputasi ilmiahnya.33 

Dengan karya-karya polemiknya melawan apa yang dianggapnya sebagai 

Wujūdīyah Mulḥid; al-Rānīrī merupakan orang pertama di Nusantara yang 

menjelaskan perbedaan antara penafsiran dan pemahaman yang salah maupun 

benar atas doktrin-doktrin dan praktik-praktik sufi. Sudah tentu, ada usaha-usaha 

yang dilakukan ulama, seperti Faḍlullāh al-Burhanpurī, untuk menjelaskan 

perbedaan ini. Tetapi al-Burhanpurī tidak berhasil mencapai sasaran yang 

dimaksudkannya. Sebaliknya, karyanya mendorong timbulnya kebingungan 

keagamaan di kalangan kaum Muslim Melayu-Nusantara.34 

                                                             
32 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, h. 231. 
33 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, h. 232. 
34 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, h. 233. 
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Menurut al-Attas, konsekuensi lebih lanjut dari penjelasan al-Rānīrī 

mengenai jenis-jenis tasawuf adalah mendorong intensifikasi islamisasi di wilayah 

Melayu. Proses itu didorong lebih jauh oleh tulisan-tulisan al-Rānīrī mengenai 

syariat dan fikih, terutama melalui karyanya Ṣirāṭ al-Mustaqīm. Al-Rānīrī adalah 

alim pertama di Nusantara yang mengambil inisiatif menulis semacam buku 

pegangan standar mengenai kewajiban-kewajiban agama (fikih) yang mendasar 

bagi semua orang. Meskipun aturan-aturan syariat atau fikih dalam batas-batas 

tertentu telah dikenal dan dipraktekkan sebagian kaum Muslim Melayu-Nusantara, 

tidak ada satu pun karya Melayu yang dapat diacu sebelum munculnya karya al-

Rānīrī. Karena itu, tidak sulit memahami mengapa karya ini menjadi sangat populer 

dan masih digunakan sampai hari ini di beberapa bagian dunia Melayu-Nusantara.35 

Peranan al-Rānīrī dalam mengintensifkan proses islamisasi, menurut Azra, 

juga jelas dalam bidang politik. Selama karirnya di Aceh, sebagai Syaikh al-Islām 

Kesultanan, di antara tugas-tugasnya adalah memberi nasihat kepada Sultan 

Iskandar Tsani—yang baru saja naik tahta—dalam berbagai masalah, baik yang 

bersifat religius maupun politis. Dalam karyanya Bustān al-Salātīn, dia 

mengungkapkan bagaimana dia menasihati Sultan dalam fungsinya sebagai 

penguasa dan khalifah Tuhan di bumi. Dengan mengutip ayat al-Qur’an, dia 

menjelaskan kepada Sultan tanggung jawab dan kewajibannya kepada rakyat; 

melindungi yang lemah, dan mendatangkan kebaikan bagi rakyat akan membuatnya 

dilindungi dan dirahmati Tuhan. Barangkali karena nasihat-nasihatnya, Sultan 

Iskandar Tsani menghapuskan hukuman-hukuman yang tidak Islami bagi para 

                                                             
35 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, h. 233. 
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penjahat, seperti ‘mencelupkan minyak’ dan ‘menjilat’ besi. Sultan juga melarang 

rakyatnya membahas masalah-masalah seputar wujud Tuhan dengan akal.36 

Menurut al-Rānīrī, penerapan Syariat tidak dapat ditingkatkan tanpa 

pengetahuan lebih mendalam mengenai Hadis Nabi Saw. Karena itu, dia 

mengumpulkan dalam karyanya Hidāyat al-Ḥabīb sejumlah Hadis yang 

diterjemahkannya dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu agar penduduk 

Muslim mampu memahaminya secara benar. Dalam risalah ringkas ini, dia 

menginterpolasikan Hadis-hadis dengan ayat-ayat al-Qur’an untuk mendukung 

argumen-argumen yang melekat pada Hadis-hadis tersebut. Karya ini merupakan 

rintisan dalam biadng Hadis di Nusantara dan karenanya menunjukkan pentingnya 

Hadis dalam kehidupan kaum Muslim.37 

Menurut Azra, di samping menjelaskan perbedaan antara tasawuf yang 

menyimpang dan tasawuf yang benar, dan menekankan pentingnya syariat, al-

Rānīrī mengambil alih tugas lain yang juga berat, yaitu membuat kaum Muslim 

memahami secara benar pokok-pokok keyakinan (‘aqīdah). Memang benar, 

sebelum munculnya al-Rānīrī, salah satu karya standar kaum Asy’arīyah, 

Mukhtaṣar al-‘Aqā’id oleh Najm al-Dīn al-Nasafī, telah digunakan di lingkungan 

tertentu di kalangan Muslim Melayu-Nusantara. Tetapi, ini bukanlah teks yang 

sederhana, sebab selain materinya sulit dipahami, bahasa Arabnya sukar dicerna 

orang Melayu pada umumnya. Menyadari kebutuhan akan teks semacam ini dan 

kesulitan memahaminya dalam bahasa Arab, al-Rānīrī mempersiapkan terjemahan 

                                                             
36 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, h. 234. 
37 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, h. 235. 
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Melayunya atau penerjemahan atas sebagiannya, yang dinamakan Durrat al-

Farā’id bi Syarḥ al-‘Aqā’id. Dia sesungguhnya tidak semata-mata menerjemahkan; 

tetapi dia menambahkan beberapa penjelasan atasnya.38 

Al-Rānīrī memainkan peranan penting bukan hanya dalam menjelaskan 

kepada kaum Muslim Melayu-Nusantara dasar-dasar pokok keimanan dan ibadah 

Islam, tetapi juga dalam mengungkapkan kebenaran Islam dalam suatu perspektif 

perbandingan dengan agama-agama lain. Dia lah alim pertama di wilayah Melayu 

yang menulis sebuah karya mengenai perbandingan agama, yang dinamakan 

Tibyān al-Adyān serta bagian tertentu yang menyinggung subyek yang sama dalam 

karya-karyanya yang lain.39 Tibyān, dirancang berdasarkan referensi kitab al-Milal 

wa al-Niḥal, karya terkenal mengenai perbandingan agama oleh al-Syahrastani. 

Tetapi untuk sebagian besar isinya, al-Rānīrī bergantung pada karya Abu Syahrur 

al-Salīm, Kitāb al-Tamhīd. Dalam bagian pertama Tibyān, dia memulai 

pembahasannya tentang agama-agama non-skriptural, untuk disimpulkan dengan 

agama skriptural Kristen dan Yahudi. Bagian kedua membicarakan Islam, termasuk 

72 kelompok sempalan Muslim yang dianggap sesat atau berada di luar tradisi 

Sunni sejati. Seperti biasa diduga, dia memasukkan para pengikut Ḥamzah Fanṣūrī 

dan Syams al-Dīn di antara kelompok sesat.40 

Pengaruh al-Rānīrī dalam bidang sejarah juga tidak kalah besarnya. Lagi-lagi, 

dia lah penulis pertama di Tanah Melayu yang menyajikan sejarah dalam konteks 

universal dan yang memprakarsai suatu bentuk baru penulisan sejarah Melayu. 

                                                             
38 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, h. 235. 
39 Tudjimah, Asrār al-Insān fī Ma‘rifat al-Rūḥ wa al-Raḥmān, h. 175-182. 
40 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, h. 236. 
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Buku-buku sejarahnya, yang secara kolektif dinamakan Bustān al-Salātīn, 

merupakan karya terbesarnya yang mencerminkan minat khusus pengarangnya 

terhadap sejarah. Karya ini, yang terdiri atas tujuh buku, menunjukkan bagaimana 

dia berhasil memanfaatkan beberapa tradisi historiografi Islam dan 

memperkenalkannya kepada khalayak Melayu. 

Dua buku pertama ini, menurut Azra, mengetengahkan sejarah dunia 

terutanma dari sudut pandang teologis. Sementara buku pertama ditulis dengan 

mengikuti pola dari karya al-Kisā’i, Qiṣaṣ al-Anbiyā, yang membicarakan tentang 

penciptaan pena, buku, Nur Muḥammad, dan semacamnya, buku kedua 

dirancangkan mengikuti karya al-Ṭabari, Ta’rikh al-Rusul wa al-Muluk. Di sini 

pembahasannya mulai dengan sejarah bangsa Perisa, Yunani, dan Arab di masa pra-

Islam, diikuti dengan sejarah analistik Islam hingga tahun penghukuman mati al-

Ḥallāj pada 309 H./ 921 M. Buku dua selanjutnya melukiskan sejarah para raja India 

dan Melayu-Nusantara. Lima buku selebihnya dari Bustān al-Salātīn mengikuti 

pola penulisan karya al-Ghazalī, Naṣā’iḥ al-Mulūk, dan karenanya dimaksudkan 

sebagai buku petunjuk bagi keluarga-keluarga kerajaan.41 

Bustān al-Salātīn merupakan salah satu bukut terpenting tentang sejarah awal 

Melayu_nusantara. Ia merupakan sumber yang tidak tergantikan untuk rekonstruksi 

sejarah awal Islam di wilayah Melayu-Nusantara. Makna pentingnya semakin jelas 

mengingat kenyataan, bahwa sejarah Islam di wilayah ini kebanyakan ditulis 

berdasarkan sumber-sumber Barat. Keahlian al-Rānīrī menyangkut sejarah 

Nusantara jelas luar biasa. Dia ahli dalam penggambaran perinci buku iSejarah 

                                                             
41 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, h. 237. 
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Melayu. Dia mungkin mengenal baik pengarangnya, Tun Seri Lanang. Dia juga 

akrab dengan silsilah Sultan-sultan Pahang.42 

Tidak kalah penting adalah peranan al-Rānīrī dalam mendorong lebih jauh 

perkembangan bahasa Melayu sebagai lingua franca di wilayah Melayu-Nusantara. 

Dia bahkan diklaim sebagai salah seorang pujangga Melayu pertama. Meski bahasa 

ibu al-Rānīrī bukanlah Melayu, penguasaannya atas bahasa ini tidak perlu 

diperdebatkan lagi. Seorang ahli bahasa Melayu-Nusantara, mengatakan bahwa 

bahasa Melayu klasik al-Rānīrī tidak menunjukkan kekakuan yang sering terlihat 

dalam bahasa Melayu pra-klasik. Dengan demikian, karya-karya al-Rānīrī dalam 

bahasa Melayu juga dianggap sebagai karya-karya sastera dan, sebab itu, 

memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan bahasa Melayu sebagai 

bahasa ilmu pengetahuan.43 

Dari penjelasan yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan al-

Rānīrī dalam mengembangkan keilmuan di Nusantara sangat signifikan. Ini 

dibuktikan dengan karya-karya yang ditulis olehnya yang meliputi berbagai aspek 

disiplin ilmu. Berbagai disiplin ilmu yang dikembangkan al-Rānīrī memiliki 

dampak langsung kepada masyarakat sehingga mengubah cara konstruksi berpikir 

masyarakat. 

 

                                                             
42 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, h. 237. 
43 Harimurti Kridalaksana (peny.), Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai  

(Yogyakarta: Kanisius, 1991), h. 126. 
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BAB III 

KONSEP WUJUD MENURUT KELOMPOK ISLAM  

 

A. Pengertian Wujud 

Dalam memahami istilah wujud yang dikemukakan oleh Nūr al-Dīn al-Rānīrī, 

terlebih dahulu harus dipahami dahulu istilah wujud itu sendiri. Kata wujud 

biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan ‘being’ atau ‘existance’. 

Adapula sebagian peneliti yang menerjemahkan dengan kata finding.1 Adapun kata 

wujud sudah menjadi bahasa Indonesia, akan tetapi ia mempunyai dua cara 

penulisan; ‘wujud’ (dengan w), dan ‘ujud’ (tanpa w).2 

Kata wujud, bentuk masdar dari kata wajada atau wujida. Kata ini tidak 

terdapat dalam al-Qur’an. Padanan kata masdar dari kata di atas di dalam al-Qur’an 

ditulis dengan kata wujd seperti dalam Surat al-Ṭalāq [65] ayat 6), yang berbunyi : 

 Sedangkan bentuk fil’il dari kata yang sama .َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدِكُ ْم ...

banyak terdapat dalam Kitab Suci umat Islam ini, seperti dalam Surat Ali ‘Imrān 

[3] ayat 37, yang berbunyi ... ُكلََّما َدَخَل َعَلي َْها زََكرِيَّا اْلِمْحَراَب َوَجدَ  ِعْنَدَها ِرْزًقا , dan Surat 

                                                             
1 Kautsar Azhari Noer, Ibn Al-‘Arabī: Waḥdat al-Wujūd dalam Perdebatan (Jakarta: 

Paramadina, 1995), h. 42. 
2 Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 984 dan 1013. 
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al-Kahfī [18] ayat 86 yang berbunyi   ٍ ََ ََِ َحَّتَّ ِإَذا بَ َلَغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجدَ َها تَ ْغُرُب ِف َعْي   

 dan lain sebagainya.3 ,وَ َوَجدَ  ِعْنَدَها قَ ْوًما ...

Kata wujud tidak hanya mempunyai pengertian obyektif, tetapi juga 

subyektif. Dalam pengertian obyektifnya, kata wujud adalah masdar dari wujida, 

yang berarti ‘ditemukan’. Dalam pengertian inilah kata wujud biasanya 

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan ‘being’ atau ‘existence’. Dalam 

pengertian subyektifnya, kata wujud adalah masdar dari kata wajada yang berarti 

‘menemukan’. Dalam pengertian kedua ini, kata wujud diterjemahkan ke dalam 

bahasa Inggris menjadi ‘finding’.4 

Menurut Kautsar Azhari Noer, kata wujud memiliki pengertian subyektif dan 

obyektif. Pengertian subyektif dalam kata wujud memiliki kandungan aspek 

epistemologis, sedangkan pengertian obyektif dalam kata wujud memiliki 

kandungan aspek ontologis. Dalam konteks pemikiran wujud al-Rānīrī, kedua 

aspek tersebut terjalin secara harmonis dan serasi. Sehingga, akan kita dapati bahwa 

wujud dalam pengertian al-Rānīrī, sebenarnya mirip dengan konsep wujud yang 

dikemukakan Ibn ‘Arabī, yaitu bahwa pembahasan tentang hubungan wujud Tuhan 

dan alam berjalan secara harmonis dan serasi.5 

Adapun yang dimaksud aspek ontologis dan epistemologis menyatu secara 

harmonis adalah bahwa pada satu sisi, wujud atau lebih tepatnya satu-satunya 

                                                             
3 Rūḥī Ba‘alābakī, Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary (Beirut: Dar al-‘Ilm, 

1988), h. 1225., E.A. Elias dan E.E. Elias, Modern Dictionary: Arabic-English (Beirut: Dar al-Jil, 

1981), h. 778. 
4 Kautsar Azhari Noer, Ibn Al-‘Arabī, h. 42. 
5 Kautsar Azhari Noer, Ibn Al-‘Arabī, h. 43. 
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wujud, adalah wujud Tuhan sebagai Realitas Absolut, dan pada pihak lain wujud 

adalah ‘menemukan’ Tuhan yang dialami oleh Tuhan sendiri dan oleh pencarian 

rohani. Orang-orang yang ‘menemukan’ Tuhan dalam alam dan diri mereka sendiri 

disebut al-Rānīrī sebagai Ahl al-Kasyf dan Dzawq.6 

Ahl al-Kasyf dan dzawq dalam pengertian al-Rānīrī adalah orang-orang yang 

mengalami penyingsingan tabir yang memisahkan antara mereka dengan Tuhan, 

sehingga mereka menemukan-Nya dalam Tuhan dan diri mereka. Maka menjadi 

benar apa yang dikatakan oleh W.C. Chittick, bahwa wujud secara praktis berarti 

syuhud (menyaksikan). Baik wujud atau syuhud, keduanya adalah tajalli, 

penampakan diri Tuhan, dan keduanya mempunyai pengertian obyektif dan 

subyektif.7 

 

B. Wujud Menurut Kelompok Falāsifah 

Kelompok Falāsifah dalam memandang permasalahan hubungan wujud 

Tuhan dan alam mendasarkan pandangannya pada teori emanasi (naẓarīyah al-

fayḍ). Teori emanasi merupakan teori yang hendak menafsiran asal mula kejadian 

alam semesta yang bersifat plural, banyak dan bermacam-macam ini, berasal dari 

Zat Yang Maha Tunggal (Esa). Teori ini diciptakan pertama oleh Plotionus dan 

kemudian dikembangkan kelompok filsafat neo-Platonisme.8 Teori ini 

                                                             
6 Nūr al-Dīn al-Rānīrī, Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq, dalam Nurdin AR, Chujjatu ‘sh-

Shiddiq li Daf‘i ‘z-Zindiq: Karya Syeikh Nuruddin Ar-Raniri (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan, 

2005), h. 28. 
7 W.C. Chittick, The Sufi Path of Knowledge: Ibn ‘Arabī’s Metaphysics of Imagination 

(Albany: State University of New York Press, 1989), h. 213. 
8 M.M.Sharif, A History of Muslim Philosophy (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1963), Vol. 

1, h. 304. 
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menggambarkan fenomena kejadian alam seperti cahaya yang melimpah dan 

berasal dari matahari atau panas yang melimpah dan berasal dari api. Artinya bahwa 

pada dasarnya alam ini berasal dari limpahan Zat Tuhan Yang Maha Tunggal 

(Esa).9 

Faylasūf Islam yang secara terang-terangan mengadopsi pandangan seperti 

ini adalah al-Fārābī dan Ibn Sīnā. Mereka mengatakan bahwa alam ini telah 

dijadikan Allah melalui proses pelimpahan. Hal ini karena realitas alam yang plural 

ini tidak mungkin dijadikan Allah secara langsung dari ‘ketiadaan mutlak’ menjadi 

‘ada’. Apa yang dikatakan al-Fārābī dan Ibn Sīnā merupakan terusan dari anggapan 

Plotinus bahwa ‘dari yang Esa, hanya bisa melimpah satu entitas’.10 

Paradigma filosofis al-Fārābī berpijak pada pandangan bahwa Tuhan 

merupakan satu-satunya sebab bagi terciptanya alam semesta ini. Sebab yang 

dimaksud merupakan suatu sebab yang tidak disebabkan oleh sebab yang lain. 

Dalam pengertian lain, Tuhan merupakan sebab tunggal bagi terciptanya alam. 

Seluruh makhluk, menurut al-Fārābī, diciptakan atau dihasilkan oleh sebab di luar 

dirinya.11 

Al-Fārābī meyakini bahwa segala sesuatu berasal dari ilmu Tuhan. Sehingga 

ilmu-Nya merupakan penyebab terciptanya alam semesta. Adapun alam tercipta 

oleh Tuhan tidak melalui gerak atau menggunakan alat, tetapi menggunakan 

                                                             
9 Sirajuddin Zar, Filsafat Islam; Filosof dan Filsafatnya (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2012), h. 74., Ahmad Tafsir, Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai James (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 1992), h. 58-59. 
10 A. Mustofa, Filsafat Islam (Bandung: CV. pustaka Setia, 1997), h. 129., Sirajuddin Zar, 

Filsafat Islam, h. 99-101. 
11 Al-Fārābī, Al-Madīnah al-Fāḍilah (Kairo: Maktabah Tijanīyah, 1948), h. 10., Jamīl Ṣāliba, 

Tārīkh al-Falsafah al-‘Arabīyah (Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnan, 1973), h. 153. 
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emanasi (pancaran) yang dihasilkan dari aktivitas akal. Dalam hal ini, al-Fārābī dan 

juga Ibn Sīnā menjelaskan penciptaan alam melalui teori emanasi dengan 

menggunakan istilah ‘Akal Pertama’ sampai ‘Akal Kesepuluh’.12 Istilah tersebut 

digunakan untuk membuat permisalan tentang proses penciptaan alam yang 

dikemukakan neo-Platonisme supaya lebih sistematis dan disesuaikan dengan 

tradisi Islam. Di mana pandangan umum kelompok neo-Platonisme menyatakan 

bahwa ‘dari Yang Esa, hanya keluar esa pula’. Kemudian al-Fārābī dan Ibn Sīnā 

menyebut entitas yang berasal dari Yang Esa dengan sebutan Akal Pertama.13 

Adanya akal pertama berperan sebagai perantara antara Yang Esa (Allah) dan 

alam ini. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya hubungan langsung antara 

keduanya sekaligus dapat membedakan antara keduanya tanpa mengurangi 

kesucian dari Yang Esa tersebut. Akal Pertama ini adalah esa dalam zat, tetapi 

plural/banyak dalam pengertian akal. Ia berbeda dengan Yang Esa karena esensi 

(māhiyah)-nya berbeda dengan eksistensi (wujūd)-nya. Karena itu ia merupakan 

sebab yang langsung bagi terwujudnya keragaman yang ada dalam alam semesta 

ini.14 

Akal Pertama melimpah dari Allah karena Allah adalah akal (‘aql), pemikir 

(‘āqil), dan obyek pemikiran (ma‘qūl). Karena Allah berpikir dan yang dipikirkan 

adalah zat-Nya sendiri, maka melimpahlah Akal Pertama atau wujud pertama dalam 

kenyataan ini. Dari Akal Pertama, kemudian melimpah tiga makhluk yang lain; 

yakni karena ia memikirkan Allah yang di atasnya, maka melimpah Akal Pertama. 

                                                             
12 A. Mustofa, Filsafat Islam, h. 130., Sirajuddin Zar, Filsafat Islam, h. 101. 
13 A. Mustofa, Filsafat Islam, h. 130., Sirajuddin Zar, Filsafat Islam, h. 101. 
14 Sirajuddin Zar, Filsafat Islam, h. 103. 
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Akal Kedua, karena ia memikirkan dirinya sendiri sebagai suatu kenyataan yang 

ada (wājib al-wujūd bi-ghayrihi), maka melimpahlah darinya jiwa falak tertinggi 

(nafs al-falak al-aqṣā). Dan karena  ia memikirkan esensi (māhiyah)-nya sebagai 

suatu yang mungkin (mumkin al-wujūd bi-dzātihi), maka melimpahlah darinya 

jisim falak tersebut.15 

Selanjutnya dengan cara yang sama melimpah dari Akal Kedua, tiga makhluk 

lain; Akal Ketiga, jiwa, dan jisim falak kawākib. Dari Akal Ketiga melimpah Akal 

Keempat dan jiwa serta falak Zuhal (Saturnus). Dari Akal Keempat melimpah Akal 

Kelima dan jiwa serta jisim falak Musytarī (Yupiter). Demikian lah seterusnya 

limpahan itu terjadi sampai berakhir pada Akal Kesepuluh yang disebut oleh al-

Fārābī dengan Akal Aktif (al-‘aql al-fa‘āl) atau Wājib al-Ṣuwar atau sering dikenal 

dengan sebutan Malaikat Jibril.16 

Demikian jisim itu berhenti melimpah pada falak kesembilan yang disebut 

falak bulan (falak al-qamar) yang merupakan falak terendah dalam lingkungan 

alam samawi. Semua jisim samawi senantiasa bergerak melingkar yang merupakan 

gerakan yang paling sempurna. Karena itu menurut al-Fārābī, ia tidak mengalami 

pertumbuhan dan kefanaan (abadi). Sedangkan jisim yang terletak di bawah falak 

bulan selalu mengalami pertumbuhan dan kehancuran dan karena itu ia disebut 

‘ālam al-kawn wa al-fasād.17 

Akal Kesepuluh yang disebut dengan Akal Aktif adalah yang bertanggung 

jawab terhadap segala apa yang terjadi dalam alam empiris ini. Dialah yang 

                                                             
15 Jamīl Ṣāliba, Tārīkh al-Falsafah al-‘Arabīyah, h. 155. 
16 Sirajuddin Zar, Filsafat Islam, h. 103. 
17 Jamīl Ṣāliba, Tārīkh al-Falsafah al-‘Arabīyah, h. 156. 
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merupakan sebab adanya jiwa-jiwa di bumi (al-nafs al-arḍīyah) dari satu pihak dan 

sebab bagi adanya empat unsur (air, api, tanah dan udara) melalui falak-falak dari 

pihak lain. Sedangkan makhluk yang paling rendah dalam alam ini adalah hayūlā 

(materia in prima, materi pertama) yang tidak mempunyai bentuk (form) dan di 

atasnya berturut-turut terdapat jamādāt (barang tambang), nabātāt (tumbuh-

tumbuhan), hewan dan manusia. Dengan kata lain bahwa sebenarnya alam semesta 

diciptakan bukan dari ‘ketiadaan mutlak’, tetapi melainkan dari suatu yang ‘ada’.18 

Pandangan seperti ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwa alam ini bersifat 

terdahulu (qadīm) yaitu tidak diadakan dari tiada menjadi ada, dan tidak tercipta 

dalam waktu dan lagi bersifat kekal. 

Berikut tabel emanasi menurut al-Fārābī;19 

Akal 

Ke- 

Sifat 

Berpikir Tentang 

Keterangan 

Allah sebagai Wajib 

al-Wujud menghasil-

kan 

Dirinya sendiri 

sebagai Mumkin al-

Wujud menghasilkan 

I Mumkin 

al-Wujud 

Akal II Langit Pertama 

Masing-

masing akal 

mengurusi 

satu planet 

II Sda Akal III Bintang-bintang 

III Sda Akal IV Saturnus 

IV Sda Akal V Yupiter 

V Sda Akal VI Mars 

VI Sda Akal VII Matahari 

                                                             
18 A. Mustofa, Filsafat Islam, h. 132. 
19 Sirajuddin Zar, Filsafat Islam, h. 77. 
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VII Sda Akal VIII Venus 

VIII Sda Akal IX Merkurius 

IX Sda Akal X Bulan 

X sda  Bumi, roh, materi 

pertama yang menjadi-

kan api, air, tanah, 

udara 

Akal ke X 

tidak lagi 

memancarkan 

akal-akal 

berikutnya, 

karena 

kekuatannya 

sudah lemah 

 

Berikut tabel emanasi menurut Ibn Sīnā;20 

Akal 

Ke 
Sifat 

Allah 

sebagai 

Wajib al-

Wujud 

menghasil

kan 

Dirinya sendiri 

sebagai Wajib al-

Wujud li-

Ghayrihi 

menghasilkan 

Dirinya 

sendiri 

Mumkin 

al-Wujud 

li-Dzatihi 

Keterangan 

I Wajib 

al-

Wujud 

Akal II Jiwa I yang 

menggerakkan 

Langit 

pertama 

Masing-masing 

akal mengurusi 

satu planet 

II Mumki

n al-

Wujud 

Akal III Jiwa II yang 

menggerakkan 

Bintang-

bintang 

III Sda Akal IV Jiwa III yang 

menggerakkan 

Saturnus 

IV Sda Akal V Jiwa IV yang 

menggerakkan 

Yupiter 

V Sda Akal VI Jiwa V yang 

menggerakkan 

Mars 

VI Sda Akal VII Jiwa I yang 

menggerakkan 

Matahari 

VII Sda Akal VIII Jiwa VII yang 

menggerakkan 

Venus 

VIII Sda Akal IX Jiwa IX yang 

menggerakkan 

Merkurius 

IX Sda Akal X Jiwa I yang 

menggerakkan 

Bulan 

                                                             
20 Sirajuddin Zar, Filsafat Islam, h. 101. 
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X Sda   Bumi, roh, 

materi 

pertama 

yang 

menjadi 

empat 

unsur; api, 

air, tanah, 

dan udara 

Akal ke X tidak 

lagi 

memancarkan 

akal-akal 

berikutnya, 

karena 

kekuatannya 

sudah lemah 

 

Konsep yang dikemukakan Faylasūf yang dalam hal ini diwakili oleh 

pendapat al-Fārābī dan Ibn Sīnā, sebagaimana disebutkan di atas, pada dasarnya 

berpangkal pada pendapat yang mengatakan bahwa antara wujud Tuhan dan 

makhluk ciptaan-Nya sama-sama bersifat terdahulu (qadīm). Dalam pengertian 

wujud alam ini, telah ada semenjak keberadaan Tuhan. Hal ini dilandaskan pada 

anggapan ketidakmungkinan kemunculan entitas baru dari entitas sebelumnya. 

Tuhan adalah qadīm, tidak mungkin entitas yang keluar dari-Nya adalah entitas 

yang tidak qadīm.21 

Apabila alam ini tidak qadīm, maka alam mengalami keterlambatan dalam 

perwujudannya. Akan terdapat sela waktu antara perwujudan alam dengan 

perwujudan Tuhan. Jika itu yang terjadi, maka akan terdapat pengutamaan yang 

merealisasikan perwujudan alam ini pada suatu masa tertentu dan tidak pada masa 

lainnya. Dan apabila tidak demikian, maka alam ini akan selamanya bersifat 

mumkināt, sehingga hanya berupa potensi yang tidak mampu terealisasikan dalam 

wujud nyata. Tetapi, jika di sana ada faktor pengutamaan, maka akan menimbulkan 

kerancuan-kerancuan yang tidak rasional.22 

                                                             
21 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, Tahāfut al-Falāsifah (Kairo: Dar al-Ma’ārif, 1972), h. 90.  
22 Al-Ghazālī, Tahāfut al-Falāsifah, h. 92. 
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Kerancuan itu adalah : siapakah yang telah menciptakan faktor pengutamaan 

itu, dan kenapa harus tercipta pada masa tertentu dan tidak pada masa lainnya, dan 

apakah itu menandakan bahwa Tuhan sebenarnya tidak berkehendak lalu kemudian 

berkehendak sehingga terciptalah alam ini? Artinya, konsep ke- qadīm-an alam ini 

sebenarnya diakibatkan oleh kekhawatiran Faylasūf akan terjadinya perubahan 

dalam diri Tuhan. Tuhan adalah kekal dan abadi, selalu tetap dan tidak mungkin 

berubah. Oleh karena itu, agar tidak memberikan kesan bahwa Tuhan tidak 

mengalami perubahan, maka alam ini harus qadīm seiring dengan ke- qadīm-an 

Tuhan.23 

Tentang qadimnya alam atau dalam ‘bahasa filsafat’ azalinya alam, menurut 

Ibn Rusyd itu hanya perselisihan mengenai penamaan saja. Sebab kita bersepakat 

tentang adanya tiga wujud yaitu; pertama, wujud yang terjadi dari sesuatu selain 

dirinya, dan oleh sesuatu yang lain serta dari sesuatu bahan tertentu dan wujud ini 

didahului oleh waktu. Inilah wujud benda-benda seperti air, tanah, api, udara dan 

sebagainya. Kedua, lawannya adalah wujud yang adanya tidak berasal dari, maupun 

disebabkan oleh sesuatu yang lain serta tidak pula didahului oleh waktu. Inilah 

wujud al-qadīm. Baik yang pertama dan kedua tidak ada perbedaan antara umat 

manusia.24 

Perbedaan itu pada wujud ketiga yaitu, wujud yang tidak terjadi berasal dari 

sesuatu serta tidak pula didahului oleh waktu, tetapi terwujud oleh sesuatu, yakni 

oleh al-qadīm. Inilah alam keseluruhan, perselisihan di sini berkenaan dengan 

                                                             
23 Al-Ghazālī, Tahāfut al-Falāsifah, h. 92. 
24 Ibn Rushd, Tahāfut al-Tahāfut (Kairo: Dar al-Ma‘ārif, 1964), h. 47. 
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waktu yang lalu dan wujud yang lalu. Plato berpendapat waktu dan wujud yang lalu 

adalah terbatas. Aristoteles sebaliknya berpendapat bahwa waktu dan wujud yang 

lalu tidak terbatas, sama halnya dengan waktu dan wujud mendatang. Wujud ini 

memiliki segi persamaan dengan wujud muḥdats dan wujud al-qadīm. Maka 

mereka yang terkesan dengan persamaan wujud qadīm akan menamakannya qadīm 

pula, begitu pun mereka yang terkesan dengan wujud muḥdats akan menamakan 

muḥdats pula.25 

Makna-makna di atas menurut Ibn Rusyd tidak bertentangan dengan al-

Quran, sebab tidak ada perselisihan dalam menempatkan bahwa Allah adalah 

pencipta alam keseluruhan ini. Jadi menurut Faylasūf, qadīm-nya alam tidak sama 

dengan qadīm-nya Allah. Tetapi yang mereka maksudkan adalah yang ada berubah 

menjadi ada dalam bentuk lain. Karena penciptaan dari tiada (al-‘adam), adalah 

mustahil dan tidak mungkin terjadi. Dari tidak ada, tidak bisa terjadi sesuatu, oleh 

karena itu materi asal alam ini mesti qadīm.26 

Memperkuat pandangan ini, Ibnu Rusyd mengutip penjelasan al-Quran, surat 

Hud [11] ayat 7; 

ْم أَيكُكْم َأْحَسُن السََّماَواِت َواْْلَْرَض ِف ِستَّ ٍِ أَيَّام  وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء لَِيب ُْلوَكُ َوُهَو الَِّذي َخَلَق 

 ِبي  مُ  َعَمًًل َوَلَِْن قُ ْلَت ِإنَُّكْم َمب ُْعوثُوَن ِمْن بَ ْعِد اْلَمْوِت َليَ ُقوَلنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإَّلَّ ِسْحر  

‘Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Dan 

adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji siapa di 

antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata (kepada 

penduduk Makkah); ‘Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati’. 

                                                             
25 Kamāl Yazdī dan Anton Ghitos Karom, I‘lām al-Falsafah al-‘Arabīyah (Beirut: Maktabah 

Libnan, 1990), h. 593. 
26 Ibn Rushd, Tahāfut al-Tahāfut, h. 61. 
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Niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata; ‘Ini tidak lain hanya sihir 

yang nyata’. 

 

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa terdapat wujud sebelum wujud ini, 

yaitu singgasana dan air yaitu ayat (Wa-kāna ‘Arsyuhu ‘Alā al-Mā’). Begitu pula 

dikaitkan dengan bentuk wujud ini yang berupa bilangan gerak falak. Maka di sini 

Ibn Rusyd membuktikan paham qadīm-nya alam tidak bertentangan dengan ajaran 

al-Quran.27 

 

C. Wujud Menurut Kelompok Mutakallūm 

Ciri utama dari setiap argumentasi yang dibangun oleh kelompok 

Mutakallūm meniscayakan pengutipan dari teks al-Qur’an atau pun Hadis Nabi 

Saw. Ini karena kelompok Mutakallim merupakan kelompok yang hendak 

memegang teguh agama Islam dengan menggunakan dalil-dalil rasional dari 

kelompok yang hendak menghancurkan Islam. Maka tidak heran, apabila dalam 

memandang hubungan wujud Tuhan dan makhluk-Nya pun mereka melihatnya 

dalam perspektif qur’anik. 

Di dalam al-Qur’an terdapat banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah 

Ta’ala telah menciptakan segala sesuatu baik di langit maupun di bumi. Sebagai 

pencipta, al-Qur’an menyebut Allah dengan beberapa nama seperti al-Khāliq 

(Yāsīn [36] : 81), al-Bārī (al-Ḥasyr [59] : 24), al-Muṣawwir (Ali ‘Imran [3]; 5), al-

Badī‘ (al-An‘ām [6] ; 101), dan sebagainya. Berdasarkan ayat-ayat tersebut 

                                                             
27 Ibn Rushd, Tahāfut al-Tahāfut, h. 61. 
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kelompok Mutakallim bersepakat bahwa Allah adalah pencipta (Khālik) dan alam 

semesta adalah sesuatu yang diciptakan (Makhlūq).28 

Al-Rānīrī dalam Ḥujjah al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq mengatakan bahwa dalam 

pandangan Mutakallim, wujud itu terbagi menjadi dua perkara. Pertama wujud 

Allah dan kedua wujud alam. Wujud Allah dinamakan dengan wājib al-wujūd lagi 

berdiri sendiri dengan Zat-Nya, dan wujud alam yang dinamakan mumkin al-wujūd, 

yaitu yang dijadikan Allah dari ketiadaan (‘adam) kepada wujūd khārijī yang 

berdiri dengan Zat Allah. Maka pada hakikatnya antara wujud Allah dan wujud 

alam, keduanya tidak sama dan berlainan satu dengan yang lain, yaitu wujud Allah 

itu berdiri sendiri dan sekaligus sebagai Zat Yang Menjadikan, dan wujud alam 

yang dijadikan oleh Allah sehingga ia bersifat baru (muḥdats).29 

Namun para Mutakallim tidak hanya membatasi pembahasan tentang 

hubungan antara wujud Tuhan dan makhluk-Nya sampai di sini saja, tetapi juga 

mempertanyakan apakah Allah menciptakan alam ini dengan cara yang langsung 

dari tidak ada (creatio ex nihilo), sehingga alam ini merupakan makhluk yang 

bersifat baru (muḥdats), atau pun dengan cara yang tidak langsung, yaitu dari suatu 

bahan atau materi, sehingga alam ini merupakan makhluk yang terdahulu (qadīm), 

yang tidak memiliki permulaan. Dalam menjawab persoalan ini, Mutakallim 

terpecah menjadi dua golongan, yaitu golongan yang mengatakan bahwa alam ini 

                                                             
28 Ahmad Daudy, Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syeikh Nuruddin Ar-Raniry (Jakarta: 

CV.Rajawali, 1983), h. 117. 
29 Nūr al-Dīn al-Rānīrī, Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq, dalam Muhammad Naguib Al-

Attas, Al-Rānīrī and the Wujūdīyah of 17th Century Acheh (Montreal: McGill University, 1962), h. 

151. 
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baru (muḥdats) dan golongan yang mengatakan bahwa alam ini terdahulu 

(qadīm).30 

Dalam kalangan sebagian Mu‘tazilah terdapat kecenderungan mengaitkan 

masalah penciptaan alam dengan akidah (tauhid). Berdasarkan ajaran tauhid yang 

dianut, mereka menafsirkan sifat Allah sebagai sesuatu yang identik dengan zat-

Nya, sehingga berimplikasi pada penegasikan segala macam ke atribut (sifat) yang 

disematkan kepada-Nya. Penafsiran tauhid yang demikian itu telah mendorong 

mereka mengatakan bahwa alam ini dijadikan Allah dengan cara tidak langsung, 

yakni dari bahan yang telah ada (al-maddah al-ūlā). Karena penciptaan langsung 

dari tidak ada mengandung pengertian adanya hubungan langsung antara Allah 

Yang Esa dan alam yang beragam ini, sehingga berimplikasi pada menisbatkan sifat 

perubahan pada zat Allah. Untuk menghindari ini, kelompok Mu‘tazilah 

mengatakan, alam ini telah dijadikan Allah dari apa yang disebut ma‘dūm, yaitu 

‘syay’ wa dzāt wa ‘ayn’ (sesuatu, zat dan hakikat).31 

Adapun dalil yang dikemukakan Mu‘tazilah tentang adanya ma‘dūm, yaitu 

yang merupakan asal alam ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Surat al-Naḥl 

[16] ayat 40. 

َا قَ ْولَُنا ِلَشْيء  ِإَذا َأَرْدنَاُه َأْن نَ ُقوَل َلُه ُكْن فَ َيُكونُ   ِإَّنَّ

‘Sesungguhnya perkataan Kami terhadap ‘sesuatu’ apabila kami 

menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya ‘Kun’, maka jadilah 

ia’. 

 

                                                             
30 Ahmad Daudy, Allah dan Manusia, h. 117. 
31 Al-Syahrastānī, Nihāyat al-Iqdām (Baghdad: T.t, T.tp), h. 152. 
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Dalam ayat di atas ma‘dūm disebut sebagai sesuatu (syai’un), dan ia telah ada 

lebih dulu, dan Allah pun telah mengetahuinya. Sekiranya tidak ada, maka tidak 

mungkin diketahui-Nya sebagai sesuatu yang ada.32 

Jadi, pengertian ma‘dūm dalam pandangan Mu‘tazilah tidak berbeda dengan 

pengertian a‘yān tsābitah dalam pengertian filsafat Ibn ‘Arabī. Yaitu merupakan 

sesuatu dalam keadaan potensial yang dalam setiap waktu dapat beralih ke dalam 

wujud aktual. Dalam keadaan potensial, sesuatu itu tidak dapat dikatakan tidak ada, 

hanya ia belum berwujud dalam kenyataan empiris. Allah mengetahui dan berkuasa 

terhadapnya dan dengan kehendak dan kekuasaan-Nya, sesuatu itu menerima 

wujud sehingga menjadi kenyataan konkrit.33 

Hal ini berarti bahwa alam ini tidaklah dimulai dari Allah secara langsung 

akan tetapi dari ma‘dūm yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini kekuasaan Allah 

terbatas pada memberikan wujud pada ma‘dūm itu, tidak pada memberikan 

substansi. Karena jika Allah memberikan substansi kepada ma‘dūm, maka hakikat 

Allah, menurut Mu‘tazilah, akan menjadi serupa dengan hakikat makhluk. Padahal 

tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya baik dalam zat, sifat maupun 

perbuatan-Nya.34 

Penciptaan seperti disebutkan dalam konsepsi Mu‘tazilah di atas memberi 

kesimpulan bahwa alam ini qadīm karena alam ini telah ada lebih dulu dalam 

bentuk tertentu sebelum ia berwujud dalam kenyataan ini. Sehingga menurut 

sebagian Mu‘tazilah menganggap antara wujud Tuhan dan makhluk-Nya adalah 

                                                             
32 ‘Abd al-Qāhir al-Baghdādī, Al-Farq Bayn al-Firāq (Kairo: T.t., 1975), h. 181. 
33 Al-Bazdawī, Uṣūl al-Dīn (Kairo: T.t, 1963), h. 215. 
34 Al-Syahrastānī, Nihāyat al-Iqdām, h. 160. 
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identik dan sama, yaitu keduanya bersifat qadīm. Baik Allah sebagai Wājib al-

Wujūd dan alam semesta sebagai Mumkin al-Wujūd, keduanya bukan suatu yang 

baru (muḥdats), tetapi dahulu (qadīm).35 

Pendapat Mu‘tazilah tentang hubungan wujud Allah dan alam yang 

menganggap bahwa penciptaan alam semesta tidak berawal dari ketiadaan materi 

sama sekali, selaras dengan pendangan para Faylasūf. Hal ini mengingat 

metodologi kalam yang digunakan Mu‘tazilah banyak mengadopsi metode falsafat 

Yunani yang banyak digunakan kalangan Faylasūf. 

Berbeda dengan pendapat Mu‘tazilah, kelompok Ahl al-Sunnah mengatakan 

dan meyakini bahwa alam ini baru karena diciptakan Allah secara langsung dari 

tidak ada (creatio ex nihilo). Mereka dengan keras menolak pendapat Mu‘tazilah 

karena penciptaan dari ma‘dūm akan mengakibatkan banyak yang qadīm. Sehingga 

dengan tegas kelompok Ahl al-Sunnah menafikan adanya ma‘dūm itu dalam 

ungkapan sebagai berikut; 

 الِ عَ ف ْ اْْلَ  عِ يْ جَِ ت وَ اِ وانَ يَ الَْ وَ  اتِ اتَ بَ لنَّ ا اعِ وَ ن ْ أَ  نْ مِ  هِ يْ لَ عَ  لُ مِ تَ شْ ا يَ مَ وَ  هِ امِ سَ جْ أَ وَ  هِ انِ كَ ْر أَ  عِ يْ مِ ِبَ  الََ عَ الْ  نَّ إِ 

ا اتً ذَ ََّل ، وَ ناً يْ عَ ََّل ا وَ ًَ يْ شَ  نْ كُ يَ  لَْ  نْ أَ  دَ عْ ب َ  ث  ادِ ، حَ لِ وَّ اْْلَ  نْ عَ  ن  ائِ كَ   ق  وْ لُ ا مَْ هَ ل  كُ   اتِ ادَ قَ تِ عْ لِ اْ وَ  الِ وَ ق ْ ْلَ اْ وَ 

 ا ضً رَ عَ ََّل ا وَ رً هَ وْ جَ ََّل وَ 

‘Sesungguhnya alam ini, semuanya bagiannya, jisimnya dan seluruh isinya; 

bermacam-macam tumbuhan, dan hewan dan semua perbuatan, perkataan dan 

kepercayaan adalah makhluk, berasal dari Allah, terjadi setelah ia bukan 

sesuatu, bukan hakikat, bukan zat, bukan jauhar dan bukan pula ‘araḍ’.36 

 

                                                             
35 Ahmad Daudy, Allah dan Manusia, h. 119. 
36 Al-Baghdādī, Al-Farq Bayn al-Firāq, h. 332. 
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Penciptaan langsung dari ‘tidak ada’ tidak akan menimbulkan akibat 

perubahan pada zat Allah karena iradah Allah yang qadīm memang menghendaki 

adanya penciptaan yang seperti itu. Dengan iradah yang qadīm itu, menurut al-

Ghazālī, Allah dapat menentukan waktu di mana Allah akan menjadikan atau tidak 

menjadikan alam ini, dan sesuai dengan ketentuan itu, alam ini ada atau tidak ada. 

Dengan demikian, Allah senantiasa terpelihara dari sasaran perubahan. Sebabnya 

karena iradah Allah adalah mutlak dan bebas dalam memilih dan menentukan 

waktu yang dikehendaki-Nya dalam menjadikan alam ini, tanpa perlu 

dipertanyakan tentang sebab pilihan itu selain dari iradah itu sendiri. Jika tidak 

demikian, maka tidak ada artinya iradah yang mutlak itu.37 

Selain itu, al-Ghazālī mengemukakan bahwa andai dikatakan alam ini qadīm, 

berarti tidak diciptakan. Padahal yang tidak diciptakan hanya Allah. Jika demikian, 

maka alam juga Tuhan dan terdapatlah dua Tuhan. Hal ini membawa kepada paham 

politeisme. Lebih dari itu, tidak diciptakan bisa juga berarti tidak perlu penciptaan 

yaitu Tuhan. Ini pun membawa kepada paham ateisme. Sementara politeisme dan 

ateisme bertentangan dengan dasar ajaran tauhid Islam. Inilah yang mendorong al-

Ghazālī menuduh kafir kepada pala faylasūf yang mempercayai bahwa alam itu 

qadīm.38 

Menurut al-Ghazālī, asumsi para faylasūf tersebut sangat menentang agama. 

Alam adalah ḥadīts, diciptakan dari ketiadaan. Alam tercipta dari kehendak qadīm 

Tuhan. Melalui kehendak-Nya, Tuhan telah menentukan penciptaan alam ini pada 

                                                             
37 Al-Ghazālī, Tahāfut al-Falāsifah, h. 89-91. 
38 Al-Ghazālī, Tahāfut al-Falāsifah, h. 64. 
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masa yang telah ditetapkan. Entitas Tuhan tidak mengalami perubahan akibat 

penciptaan alam ini. Semuanya telah ditentukan sebelum penciptaan itu 

terealisasikan.39 Tuhan juga tidak mengalami perubahan yang dikarenakan 

kemunculan entitas baru dari diri entitas qadīm Tuhan. Kejadian-kejadian alam ini 

selalu berangkat dari sebuah kausalitas. Akibat selalu dimunculkan oleh sebab, dan 

sebab selalu memunculkan akibat, dan seterusnya. Sebab-sebab yang ada nantinya 

akan berakhir pada sebab yang paling utama, yaitu Tuhan. Dengan tanpa 

keberakhiran, maka akan ditemukan mata rantai tak berujung, dan ini adalah 

kemustahilan menurut logika manusia.40 

 

D. Wujud Menurut Kelompok Ṣūfīyah 

Kelompok Ṣūfi memakai istilah al-Ḥaqq dan al-Khalq untuk menyebut nama 

Tuhan dan alam. Dalam konteks ini al-Ḥaqq adalah Allah, Sang Pencipta, Yang 

Esa, Wājib al-Wujūd, dan Wujūd al-Mutlaq, sedangkan al-Khalq adalah alam, 

makhluk, yang plural, al-maujūdāt dan al-mumkināt.41 

Penulis akan melihat pandangan Ibn ‘Arabī tentang hubungan wujud antara 

Tuhan dan alam untuk merepresentasikan pandangan kelompok Ṣūfi. Ibn ‘Arabī 

mengatakan bahwa satu-satunya wujud adalah wujud Tuhan; tidak ada wujud selain 

wujud-Nya.42 Ini berarti, apa pun selain Tuhan tidak mempunyai wujud. Secara 

logis dapat diambil kesimpulan bahwa, kata wujud tidak dapat diberikan kepada 

                                                             
39 Al-Ghazālī, Tahāfut al-Falāsifah, h. 96. 
40 Al-Ghazālī, Tahāfut al-Falāsifah, h. 109.  
41 Kautsar Azhari Noer, Ibn Al-‘Arabī: Waḥdat al-Wujūd dalam Perdebatan (Jakarta: 

Paramadina, 1995), h. 46. 
42 Ibn ‘Arabī, Al-Futūḥāt al-Makkiyah (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1999), Jld. 2, h. 

538., Henry Corbin, Imajinasi Kreatif Sufisme Ibn ‘Arabi (Yogyakarta: LkiS, 2002), h. 128. 
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segala sesuatu selain Tuhan (mā siwā Allāh), alam dan segala sesuatu yang ada di 

dalamnya. 

Namun demikian, Ibn ‘Arabī memakai pula kata wujud untuk menunjukkan 

segala sesuatu selain Tuhan. Tetapi ia menggunakannya dalam pengertian metaforis 

(majāzī) untuk tetap mempertahankan bahwa wujud hanya milik Tuhan, sedangkan 

wujud yang ada pada alam, pada hakikatnya adalah wujud Tuhan yang dipinjamkan 

kepadanya.43 

Sebagaimana cahanya hanya milik matahari, tetapi cahaya itu dipinjamkan 

kepada para penghuni bumi. Hubungan antara Tuhan dan alam sering digambarkan 

olehnya dengan hubungan cahaya dan kegelapan. Karena wujud hanya milik 

Tuhan, maka ‘adam (ketiadaan) adalah milik alam. Karena itu, Ibn ‘Arabī 

mengatakan bahwa wuud adalah cahaya dan ‘adam adalah kegelapan.44 

Kembali lagi pada istilah al-Ḥaqq dan al-Khalq untuk menahami hubungan 

wujud Tuhan dan alam. Menurut Ibn ‘Arabī wujud dalam pengertian hakiki hanya 

milik al-Ḥaqq; segala sesuatu selain al-Ḥaqq tidak memiliki wujud. Oleh karena 

itu wujud hanya satu, yaitu al-Ḥaqq. Adapun mengenai kedudukan al-Khalq 

terhadap al-Ḥaqq, Ibn ‘Arabī mengatakan bahwa alam adalah penampakkan diri 

(tajalli) al-Ḥaqq dan dengan demikian segala sesuatu dan segala peristiwa di alam 

ini adalah entifikasi (ta‘ayyum) al-Ḥaqq.45 

Ibn ‘Arabī menggunakan simbol matahari dan cahayanya untuk menjelaskan 

hubungan ontologis antara al-Ḥaqq dan al-Khalq. Ia mengatakan; 

                                                             
43 Kautsar Azhari Noer, Ibn Al-‘Arabī, h. 43. 
44 Ibn ‘Arabī, Al-Futūḥāt al-Makkiyah, Jld. 3, h. 274., Henry Corbin, Imajinasi Kreatif 

Sufisme Ibn ‘Arabi, h. 138. 
45 A.E. Afifi, Filsafat Mistik Ibn Arabi (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1989), h. 66. 



54 
 

 
 

Maka setiap mawjūd adalah cahaya dari cahaya matahari kekuasaan. Cahaya 

matahari serta matahari tidak mempunyai ‘tingkat kesertaan’ (rutbat al-

ma’īyah), tetapi ‘tingkat kelilinan’ (rutbat al-syamsīyah). Maka ketahuilah 

realitas demikian itu, niscaya engkau akan memahami bahwa setiap sesuatu 

pada waktu yang bersamaan hancur. Kehancuran segala sesuatu dalam 

keadaan wujudnya diumpamakan seperti kehancuran nyala api lilin ketika ia 

membakarnya. Perumapaan ini hanyalah untuk mendekatkan pemahaman 

yang sebenarnya bagi pemula karena pemahaman itu masih menjauhkan 

kehancuran sesuatu dalam keadaan wujudnya. Adapun kehancuran segala 

sesuatu dalam pandangan orang yang tenggelam dalam mencari realitas, 

maka baginya arti kehancuran itu sangat halus yang tidak apat dilihat. Ahlinya 

mengenalnya dengan simbol, isyarat dan rasa.46 

 

Perumpamaan di atas melukiskan bahwa cahaya matahari seperti nyala api 

lilin yang seolah-olah tetap ada ketika menyala. Maka kita melihat api yang tetap 

ada. Tetapi sebenarnya mata kita tertipu. Sebenarnya nyala api muncul dan lenyap. 

Setiap kali ada nyala baru, yang kemudian hilang, disusul oleh nyala api yang lain, 

yang kemudian juga hilang dan kemudian disusul oleh nyala api yang lain pula, dan 

seterusnya. 

Demikian pula halnya alam, yang kita lihat mempunyai wujud. Wujudnya 

datang dan hilang, menjadi dan hancur, secara terus menerus. Pelukisan ini sesuai 

dengan teori ‘penciptaan baru’ (khalq jadīd), yaitu Tuhan menciptakan alam secara 

terus menerus setiap saat. Perumpamaan ini digunakan Ibn ‘Arabī untuk 

menyatakan satu-satunya pemilik hakiki wujud yang ‘dipancarkan’-Nya kepada 

alam, laksana matahari memancarkan cahayanya.47 

Selain menggunakan ilustrasi matahari dan cahayanya untuk mengggambar-

kan hubungan wujud Tuhan dan alam, Ibn ‘Arabī juga menggunakan ilustrasi 

                                                             
46 Kautsar Azhari Noer, Ibn Al-‘Arabī, h. 52. 
47 Kautsar Azhari Noer, Ibn Al-‘Arabī, h. 53. 
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cermin. Al-Khalq adalah cermin bagi al-Ḥaqq dan al-Ḥaqq adalah cermin bagi al-

khalq. Perumpamaan bahwa al-khalq adalah cermin bagi al-Ḥaqq mempunyai dua 

fungsi; pertama, untuk menjelaskan sebab penciptaan alam dan kedua, untuk 

menjelaskan bagaimana munculnya yang banyak dari Yang Esa dan hubungan 

ontologis antara keduanya.48 

Tentang fungsi pertama, yaitu menjelaskan sebab penciptaan alam, dapat 

dikatakan bahwa al-Ḥaqq (Tuhan) mempunyai sifat senang ‘melihat diri-Nya’ (al-

tarā’i). Agar dapat ‘melihat diri-Nya’, maka al-Ḥaqq menciptakan al-khalq (alam); 

‘cermin’ (mir’ah). Dalam konteks ini, pertanyaann; kenapa Tuhan menciptakan 

alam? dapat dijawab dengan; ‘Karena Tuhan ingin melihat diri-Nya’.49 

Tujuan Tuhan menciptakan alam bukan hanya untuk melihat diri-Nya, tetapi 

juga untuk memperlihatkan diri-Nya. Di samping ingin mengenal diri-Nya, Dia 

ingin memperkenalkan diri-Nya lewat alam. Dia adalah ‘harta simpanan 

tersembunyi’ (kanzun makhfi) yang tidak dapat dikenal kecuali melalui alam. Ide 

ini sesuai dengan hadis Nabi Saw. yang menyatakan bahwa Tuhan adalah harta 

simpanan tersembunyi yang tidak dikenal, karena itu Dia ingin dikenal. Maka Dia 

menciptakan makhluk dan memperkenalkan diri-Nya kepada mereka. Lalu mereka 

mengenal-Nya.50 

Tentang fungsi kedua, yaitu menjelaskan munculnya yang banyak dari Yang 

Esa dan hubungan antara keduanya, dapat dikatakan bahwa ‘Yang Melihat’, yaitu 

                                                             
48 S.H. Nasr, Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam: Ibn Sina, Suhrawardi, dan Ibnu ‘Arabi 

(Yogyakarta: IRCISoD, 2014), h. h. 112. 
49 T. Izutsu, The Concept and Reality of Existence (Tokyo: The Keio Institute of Cultural and 

Linguistic Studies, 1971), h. 46. 
50 Ibn ‘Arabī, Al-Futūḥāt al-Makkiyah, Jld. 4, h. 433., Kautsar Azhari Noer, Ibn Al-‘Arabī, h. 

54. 
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al-Ḥaqq (Tuhan), adalah satu, tetapi bentuk atau gambar-Nya banyak sebanyak 

cermin tempat bentuk atau gambar itu terlihat. Kejelasan gambar pada cermin 

tergantung pada kualitas kebeningan cermin. Cermin yang lebih bening akan 

memantulkan gambar yang lebih jelas dan sempurna. Manusia adalah cermin yang 

paling sempurna bagi bagi al-Ḥaqq karena manusia memantulkan keseluruhan 

nama-nama dan sifat-sifat al-Ḥaqq pada dirinya, sedangkan makhluk-makhluk lain 

memantulkan hanya sebagiann nama-nama dan sifat-sifat itu. Di antara manusia 

yang paling sempurna kualitasnya adalah para nabi. Puncak kesempurnaan kualitas 

cermin itu terdapat pada ‘Cermin Muḥammad (al-mir’ah al-muḥammadīyah), yaitu 

disebut ‘manusia sempurna’ (al-insān al-kāmil), karena ia memantulkan 

keseluruhan nama-nama dan sifat-sifat Tuhan secara sempurna.51 

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Ibn ‘Arabī mengumpamakan alam 

sebagai cermin tempat Tuhan melihat diri-Nya. Cinta untuk melihat diri-Nya adalah 

sebab penciptaan alam. Al-Ḥaqq ingin melihat entitas nama-nama dan sifat-sifat-

Nya, maka Dia menciptakan alam. Alam adalah cermin Tuhan untuk melihat-Nya. 

Dapat pula dikatakan bahwa alam adalah alamat atau tanda untuk mengetahui 

Tuhan. Alam dalam bahasa Arab adalah al-‘ālam dan alamat atau tanda adalah 

‘alamah. Al-‘Ālam dan ‘alamah keduanya sama berasal dari akar yang sama; ‘l m, 

yang daripadanya pula berasal kata ‘ilm, yang berarti pengetahuan. Kata lain yang 

searti dengan ‘alamah adalah āyah, yang juga berarti tanda. Alam, yaitu cermin dan 

tanda Tuhan, tidak akan ada tanpa tajallī-Nya.52 

                                                             
51 Ibn ‘Arabī, Fuṣūṣ al-Ḥikam (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmīyah, 2010), h. 62., A.E. Afifi, 

Filsafat Mistik Ibn Arabi, h. 96. 
52 Ibn ‘Arabī, Fuṣūṣ al-Ḥikam, h. 120., A.E. Afifi, Filsafat Mistik Ibn Arabi, h. 100. 
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Tajalli terjadi secara terus menerus tanpa awal dan tanpa kahir, ‘yang selama-

lamanya ada dan akan selalu ada’ (al-dā’im alladzī lam yazal wa-lā yazāl). Tajalli 

adalah proses penampakan diri al-Ḥaqq, yang tidak dikenal secara absolut, dalam 

bentuk-bentuk yang lebih konkret. Tajalli tidak bisa terjadi kecuali dalam bentuk-

bentuk nyata yang telah ditentukan dan dikhususkan.53 Karena itu tajalli tidak lain 

daripada penampakan diri al-Ḥaqq dalam bentuk-bentuk yang telah ditentukan dan 

dikhususkan ini. Penampakan diri ini disebut ta‘ayyun (entifikasi). 

Tuhan melakukan tajalli dalam bentuk-bentuk yang tidak terbatas jumlahnya. 

Bentuk-bentuk itu tidak ada yang sama dan tidak pernah dan tidak akan terulang 

secara persis sama. Semuanya terjadi dalam perubahan terus menerus tanpa 

berhenti. Ibn ‘Arabī mengatakan, apa yang terdapat dalam alam berubah dari suatu 

keadaan kepada keadaan lain. Alam ini temporar berubah setiap saat. Demikian 

pula alam nafas berubah pada setiap nafas dan alam tajalli berubah pada setiap 

tajalli. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ciptaan Tuhan adalah baru setiap saat 

karena alam menjadi dan hancur, datang dan hilang, setiap saat secara terus-

menerus selama-lamanya.54 

Dari penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

menurut Ibn ‘Arabī dan kelompok Ṣūfīyah terdapat perbedaan yang sangat 

signifikan antara wujud Tuhan dan wujud alam. Wujud Tuhan (al-Ḥaqq) adalah 

absolut, sedangkan alam pada hakikatnya tidak memiliki wujud. Karena wujud 

alam tidak lain daripada wujud pinjaman dari wujud Tuhan. Wujud Tuhan (al-

                                                             
53 Ibn ‘Arabī, Al-Futūḥāt al-Makkiyah, Jld. 1, h. 128. 
54 Kautsar Azhari Noer, Ibn Al-‘Arabī, h. 60. 
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Ḥaqq) adalah terdahulu (qadīm), sedangkan alam adalah muḥdats, baru, diciptakan, 

dan berubah-ubah, dan bersifat temporar. 
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BAB IV 

KONSEP WUJUD NŪR AL-DĪN AL-RĀNĪRĪ DALAM ḤUJJAT AL- 

ṢIDDĪQ LI DAF‘ AL-ZINDĪQ 

 

A. Wujud Menurut al-Rānīrī 

Kata wujud digunakan oleh al-Rānīrī secara khusus untuk menyebut wujud 

Allah atau hakikat wujud Allah. Al-Rānīrī mengatakan di dalam Ḥujjat al-Ṣiddīq 

sebagai berikut: 

Wujud adalah dzat, yaitu keadaan sesuatu (syay’). Artinya diri sendiri. Maka 

dzat itu ada kalanya kelihatan dengan mata kepala, tetapi menetapkan ada 

‘aql dan syara’ atau kasyf dan dzawq. Ia itulah wujud hakiki Allah.1 

 

Perkataan al-Rānīrī di atas menyatakan bahwa menurutnya wujud terbagi 

menjadi dua, yaitu; wujud yang dapat dilihat dengan mata kepala dan wujud yang 

tidak dapat dilihat oleh mata kepala, namun dapat ditetapkan keadaannya atau 

keberadaannya oleh akal manusia, tuntunan agama (syara‘) atau melalui kasyf 

(penyingkapan batin atau spiritual) dan dzawq (rasa). 

Pada perkataan terakhir al-Rānīrī dalam kutipan di atas dinyatakan bahwa 

sebenar-benar  wujud atau wujud yang hakikat adalah wujud yang selama ini atau 

sekarang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala namun  dapat ditetapkan 

keberadaan-Nya melalui instrumen lain (akal, syara’, kasyf, dan dzawq). Wujud 

hakiki ini tidak lain adalah wujud Allah. Oleh karena itu, alam semesta yang secara 

                                                             
1 Muhammad Naguib Al-Attas, Al-Rānīrī and the Wujūdīyah of 17th Century Acheh 

(Montreal: McGill University, 1962), h. 150-151. 
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kasat mata memiliki wujud hakiki yang dapat dilihat mata kepala pada hakikatnya 

ia tidak memiliki wujud.2 

Perkataan di atas mengindikasikan bahwa menurutnya satu-satunya wujud 

adalah wujud Allah; tiada wujud selain wujud-Nya. Ini artinya selain wujud Allah, 

seperti alam, manusia dan makhluk lainnya (mā siwā Allāh), semuanya tidak 

mempunyai wujud. Secara logis dapat diambil kesimpulan, kata wujud tidak dapat 

diberikan kepada segala sesuatu selain Allah.3 

Walaupun al-Rānīrī mengatakan bahwa wujud selain Allah pada hakikatnya 

tidak memiliki wujud, namun dalam beberapa kasus dalam Ḥujjat al-Ṣiddīq, ia 

mengatakan bahwa alam memiliki wujud tetapi ia bersifat baru (muḥdats). 

Sehingga dengan nada dan pengertian lain dapat dikatakan pula bahwa perkataan 

al-Rānīrī tentang wujud hakiki Allah sebagaimana  disebut di atas, tidak lantas 

membuatnya mengatakan bahwa alam tidak berwujud.4 

Dilihat dari segi apapun, alam semesta ini memiliki wujud, karena ia dapat 

kita lihat dan rasakan. Bukti keberadaan kita di dunia ini dan tinggal di dalamnya 

merupakan bukti konkret bahwa alam ini memiliki wujud. Sehingga tidak 

mengherankan apabila sebenarnya al-Rānīrī memberikan nama wujud bukan hanya 

untuk Allah, tetapi juga untuk selain-Nya misalnya alam dan manusia. 

Namun, ini yang perlu diperhatikan, bahwa menurut al-Rānīrī penggunaan 

kata ‘wujud’ yang dinisbatkan untuk selain Allah, digunakan dan diberikan dalam 

                                                             
2 Nūr al-Dīn al-Rānīrī, Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq, dalam Nurdin AR, Chujjatu ‘sh-

Shiddiq li Daf‘i ‘z-Zindiq: Karya Syeikh Nuruddin Ar-Raniri (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan, 

2005), h. 28. 
3 Kautsar Azhari Noer, Ibn Al-‘Arabī: Waḥdat al-Wujūd dalam Perdebatan (Jakarta: 

Paramadina, 1995), h. 43. 
4 Al-Rānīrī, Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq, h. 31. 
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pengertian metaforis (majazī) dan tidak dalam pengertian sebenarnya (hakikī). Ini 

dilakukan al-Rānīrī untuk tetap mempertahankan argumen bahwa satu-satunya 

wujud hanya milik Allah, tidak untuk yang lain-Nya. Sedangkan wujud selain-Nya, 

pada hakikatnya adalah wujud Tuhan yang dipinjamkan kepadanya.5 Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa wujud dalam konsep al-Rānīrī pada hakikatnya adalah 

satu, esa yaitu hanya wujud Allah dan alam tidak memiliki wujud mandiri. 

Apabila diperhatikan, konsep wujud al-Rānīrī memiliki kesamaan dengan 

konsep wujud Ibn ‘Arabī. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh al-Rānīrī bahwa 

wujud pada hakikatnya adalah esa, tidak dimaksudkan bahwa alam ini suatu sisi 

lahiriah dari hakikat-Nya yang batin, seperti yang dikatakan Ibn ‘Arabī. 

Adapun yang dimaksud dengan perkataan al-Rānīrī adalah bahwa alam ini 

pada hakikatnya tidak ada; yang ada hanyalah wujud Allah yang esa. Kenyataan 

bahwa alam ini ada hanyalah sebagai sebutan persepsi (wahm) saja. Karena pada 

hakikatnya ia tidak ada, maka tidak dapat dikatakan ia berbeda atau bersatu dengan 

Allah. Oleh karena itu, walaupun al-Rānīrī mengatakan bahwa alam ini adalah 

tajalli Allah, namun berbeda konsep dan pemahaman dengan kelompok yang 

mengatakan mempunyai pemahaman panteisme bahwa wujud Tuhan dan alam itu 

menyatu menjadi satu.6 

Wujud Allah, kata al-Rānīrī, adalah wujud yang mutlak, bukan wujud 

muqayyad (terbatas), bebas dari segala ikatan sejak azalī sampai abadi. Wujud 

Allah adalah dzat-Nya yang berdiri sendiri, yang esa, yang tidak terdiri dari unsur-

                                                             
5 Al-Rānīrī, Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq, h. 32. 
6 Ahmad Daudy, Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syeikh Nuruddin Ar-Raniry (Jakarta: 

CV.Rajawali, 1983), h. 90. 
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unsur, baik dalam kenyataan maupun dalam pikiran. Dzat Allah tidak terbilang, 

tidak terbatas, tidak semua dan tidak sebagian, tidak berhimpun dan bersuku, tidak 

khāṣ dan ‘ām, bukan substansi (jawhar), dan bukan aksiden (‘araḍ) dan tidak 

berjisim (memiliki anggota tubuh). Ia maha sempurna dari segala kekurangan, tidak 

berubah, tidak berkurang dan berlebih, baik sebelum alam ini dijadikan maupun 

sesudahnya. Dzat Allah tidak ada lawan dan perumpanaan, tidak berpindah-pindah 

dan bertukar-tukar, azali dan abadi.7 

 

A.1. Tanggapan Terhadap Konsep Wujud Kelompok Mutakallim 

Pembahasan di atas menyatakan bahwa menurut al-Rānīrī hakikat wujud 

hanya miliki Allah semata dan selain-Nya (mā siwā Allāh) tidak memiliki wujud. 

Kalaupun dapat dikatakan selain-Nya memiliki wujud, itu semua hanya sekadar 

kiasan (majazī), pinjaman, penampakan (maẓhar) atau bayang-bayang (ẓill) dari 

Allah. 

Atas dasar pendapat itu pula, al-Rānīrī membagi kelompok wujud menjadi 

dua, yaitu kelompok Wujūdīyah Muwaḥḥid dan kelompok Wujūdīyah Mulḥid. Al-

Rānīrī banyak memberikan tanggapan kepada kedua kelompok tersebut. Tanggapan 

al-Rānīrī terhadap kelompok Wujūdīyah Muwaḥḥid tercermin dalam tanggapannya 

terhadap kelompok Mutakallim dan kelompok Ṣūfīyah. Sedangkan tanggapannya 

terhadap kelompok Wujūdīyah Mulḥid tercermin dalam tanggapan-nya terhadap 

kelompok Falāsifah. 

                                                             
7 Al-Rānīrī, Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq, h. 32-33. 
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Berikut akan diuraikan beberapa tanggapan al-Rānīrī di dalam Ḥujjat al-

Ṣiddīq kepada ketiga kelompok besar Islam, yaitu kelompok Mutakallim, kelompok 

Ṣūfīyah dan kelompok Falāsifah. 

Mengenai tanggapan terhadap kelompok Mutakallim, al-Rānīrī menyebutkan 

dalam Ḥujjat al-Ṣiddīq sebagai berikut: 

Kata Mutakallimin wujud itu dua perkara; pertama wujud Allah, kedua wujud 

alam. Maka wujud Allah itu wājib al-wujūd lagi qā’im sendiri-Nya dan wujud 

alam itu mumkin al-wujūd, yakni dijadikan Ḥaqq Ta’ala daripada ‘adam 

(tidak ada) kepada wujud khāriji (wujud empiris), lagi ia qā’im dengan Ḥaqq 

Ta’ala. Maka jadilah hakikat keduanya berlain-lain karena Ḥaqq Ta’ala itu 

qadīm lagi menjadikan, dan alam itu muḥdats (baharu) lagi dijadikan. Maka 

nyatalah pada istilah mereka itu bahwa wujud itu dua perkara; suatu wujud 

hakiki, kedua wujud majazi. Maka wujud majazi itu miliki bagi wujud hakiki. 

Maka jikalau tiada berlainan keduanya niscaya jadilah bersatu. Maka barang 

siapa mengi’tiqadkan bahwa Ḥaqq Ta’ala dengan alam itu esa, maka jadilah 

ia kafir, karena ketahuan daripada perkataan yang demikian itu bahwa wujud 

Allah dan alam jadi satu hakikat dan sewujud.8 

 

Pada ungkapan di atas, al-Rānīrī menyatakan bahwa para Mutakallim 

menganut paham dualitas tentang wujud ini; wujud Allah dan wujud alam yang 

sangat berbeda hakikatnya. Wujud Allah adalah hakiki, sedangkan wujud alam 

majazi yang dijadikan dari tiada. Karena itu, mengatakan bahwa kedua wujud ini 

identik, maka orang menjadi kafir. Pendapat ini kata al-Rānīrī, didasarkan pada 

argumentasi naql dan ‘aql. 

Berdasarkan argumentasi ‘aql, alam ini adalah baru karena selalu berubah, 

sedangkan berdasarkan argumentasi naql dan kasyf (penyaksian mata hati) wujud 

Allah adalah qadīm. Atas dasar ini, Mutakallim menetapkan wujud Allah sebagai 

wājib al-wujūd (wujud yang mesti ada) dan wujud alam sebagai mumkin al-wujūd 

                                                             
8 Al-Rānīrī, Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq, h. 28-29. 
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(wujud yang mungkin). Nisbah hubungan antara dua wujud ini adalah seperti 

hubungan Khālik dan makhluk. Karena itulah mereka mengatakan perbedaan dua 

macam wujud tersebut sangat mendasar supaya tidak timbul salah paham dalam 

kalangan orang awam bahwa wujud Allah dan alam adalah satu.9 Pendirian dan 

alasan para Mutakallim tersebut diakui kebenarannya oleh al-Rānīrī dan karena itu 

ia dapat menerimanya. 

 

A.2. Tanggapan Terhadap Konsep Wujud Kelompok Ṣūfīyah 

Setelah al-Rānīrī menyetujui konsep wujud yang dikemukakan oleh 

kelompok Mutakallim, sebenarnya ia lebih cocok atau cenderung kepada pendapat 

ahli Ṣūfi yang berlawanan dengan itu. Al-Rānīrī mengatakan dalam Ḥujjat al-

Ṣiddīq sebagai berikut: 

Bahwa kami pun kabulkan akan i’tiqad dan perkataan Mutakallim itu. 

Adapun istilah kami bahwa wujud itu esa jua, yaitulah dzat Allah Ta’ala, dan 

alam itu tiada berwujud, dan tiada layak dinamai akan dia dengan nama 

wujud. Karena ia ‘adam al-maḥḍ (tiada mutlak). Maka apabila adalah alam 

itu ‘adam al-maḥḍ dan wujud Ḥaqq Ta’ala itu wujūd al-maḥḍ (wujud mutlak), 

maka manakah jadi sewujud ‘adam al-maḥḍ dengan wujūd al-maḥḍ. Maka 

wujud Ḥaqq Ta’ala dengan alam berlainan pun tiada dan bersuatu pun tiada, 

karena berlainannya dan bersuatu itu menghendaki dua wujud mustaqil 

(wujud tersendiri) sendirinya. Maka apabila adalah wujud Allah jua yang esa, 

dan alam itu tiada berwujud, maka tiadalah jadi berlain-lainan. Daripada 

karena inilah kamu kata wujud Allah dengan alam esa. Jikalau ada alam itu 

maujud kelihatan sekalipun tetapi tiada kebilangan wujudnya dari karena ia 

tiada berwujud hakiki.10  

 

Ungkapan di atas jelas menunjukkan bahwa al-Rānīrī memiliki dua pendapat 

yang saling berbeda dalam masalah wujud. Pendapat pertama menyetujuan 

                                                             
9 Ahmad Daudy, Allah dan Manusia, h. 85. 
10 Al-Rānīrī, Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq, h. 29-30. 
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pandangan Mutakallim yang menyatakan terdapat dualitas wujud, yaitu wujud 

Allah dan wujud alam, dan kedua pendapat yang para Sufi yang mengatakan bahwa 

hanya terdapat satu wujud hakiki yaitu Allah semata. Ini berarti bahwa apa yang 

sebelumnya dikatakan bahwa orang menjadi kafir jika beri’tiqad bahwa ‘Ḥaqq 

Ta’ala dan alam itu esa’, maka sekarang pernyataan itu tidak lagi dianggap kufur, 

malah ia sendiri dengan tegas mengatakan, ‘karena inilah kami kata wujud Allah 

dan alam esa’.11 Untuk menguatkan pendapat ini, al-Rānīrī mengajukan alasan di 

dalam Ḥujjat al-Ṣiddīq sebagai berikut: 

Adapun pendapat Ahli Sufi itu pun dengan dalil akal dan naqal (wahyu) jua, 

lagi ditambah pula kasyf dan dzawq (pengalaman batin). Maka ditilik mereka 

itu dengan mata hatinya dan dirasanya dengan perasaannya bahwa wujud itu 

esa jua, yaitu lah wujud Allah yang tiada kelihatan dengan mata kepala dalam 

Dar al-Dunya ini; dan yang kelihatan dengan mata kepala itu yaitu alam yang 

tiada berwujud seperti wujud Allah. Maka wujud Allah itu wujud hakiki lagi 

mutlak, dan wujud alam itu wujud majazi lagi muqayyad (relatif)—ẓill—dan 

milik bagi wujud Allah. Maka akan ẓill (bayangan) itu tiada dapat dikata akan 

dia wujud, dan tiada dapat dikata akan dia ‘adam al-muṭlak; dari karena jika 

dikata akan dia wujud niscaya sekutulah ia dengan wujud Allah; dan jika 

dikata akan dia ‘adam al-muṭlak, maka ‘adam itu tiada ada sesuatu syay’ jua 

pun, dan alam itu ada kelihatan. Maka nyatalah alam itu maẓhar wujud Ḥaqq 

Ta’ala. Maka nisbah antara wujud Allah dan alam itu bersatu pun tiada dan 

berlainan pun tiada karena alam itu maẓhar dan milik bagi Ḥaqq Ta’ala.12 

 

Demikian pendapat Ahli Sufi yang diperkuat oleh al-Rānīrī dengan dalil 

wahyu dan kasyf tentang kebenaran paham monisme dalam masalah wujud, dalam 

arti bahwa wujud Allah adalah wujud yang esa lagi hakiki, sedangkan alam ini 

merupakan wujud bayangan atau maẓhar (tempat kenyataan) bagi Allah. 

Tampaknya al-Rānīrī berkeberatan untuk menerima pernyataan bahwa alam  

                                                             
11 Ahmad Daudy, Allah dan Manusia, h. 86. 
12 Al-Rānīrī, Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq, h. 32-33. 
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mempunyai wujud yang terletak di bawah martabat wujud Tuhan yaitu terdapat dua 

pembagian wujud; wājib al-wujūd dan mumkin al-wujūd, seperti yang dikatakan 

Mutakallim, karena pengertian wujud yang demikian itu dapat membawa kepada 

kepercayaan adanya dua jenis wujud yang akhirnya akan jatuh ke dalam syirik. Al-

Rānīrī lebih cenderung menamakan alam dengan bayangan atau maẓhar dalam arti 

tidak memiliki wujud, sehingga keesaan Allah dalam wujud dapat dipelihara.13 

Di sini kelihatan dengan jelas upaya kompromi yang telah diusahakan oleh  

al-Rānīrī dengan mengalihkan makna syirik dari pengertian teologis, seperti yang 

umum dianut dalam kalangan Mutakallim, kepada pengertian ontologis seperti 

umum dianut dalam kalangan para sufi. Upaya mempertemukan dua konsep yang 

berlawanan sering tidak terlepas dari kesukaran dan kejanggalan. 

Hal ini dapat kita lihat pada nama yang diberikan al-Rānīrī kepada alam ini 

yaitu ‘adam al-muḥḍ atau ‘adam al-muṭlak yang ternyata bertentangan dengan apa 

yang disebutnya alam ini sebagai maẓhar dan bukan ‘adam al-muṭlak. Tampaknya 

kontradiksi ini muncul dari suatu dorongan keinginan keagamaan al-Rānīrī untuk 

memperlihatkan suatu perbedaan esensial antara wujud Tuhan dan alam. Pendapat 

al-Rānīrī ini pula sekaligus sebagai bantahan terhadap konsep wujud Ḥamzah 

Fansuri dan Syams al-Din al-Sumaṭrānī yang memiliki pandangan kesatuan wujud 

antara Tuhan dan alam.14 

Sebenarnya al-Rānīrī sendiri menyadari bahwa apa yang dianut oleh ahli sufi 

dalam masalah ketuhanan seperti yang tersebut di atas memang berbeda dengan 

                                                             
13 Ahmad Daudy, Allah dan Manusia, h. 87. 
14 Ahmad Daudy, Allah dan Manusia, h. 87. 
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pendapat yang dianut dalam kalangan Mutakallim. Akan tetapi ia memandang 

bahwa perbedaan itu hanya lahiriyah saja, tidak menyentuh hakikat atau substansi. 

Al-Rānīrī mengatakan dalam Ḥujjat al-Ṣiddīq sebagai berikut: 

Maka ikhtilaf ikhtiar Mutakallim dan ahli sufi pada menyebabkan wujud 

Allah dengan wujud alam itu ikhtilaf lafzi jua, bukan maknawi, seperti kata 

orang lima belas dengan tengah dua puluh [maksudnya; tiga puluh, pen.]. 

Maka pada maknanya sama jua dan pada lafaznya berlain-lain.15 

 

Usaha al-Rānīrī memperkecil jurang perbedaan antara Mutakallim dan ahli 

Sufi dengan memberikan contoh yang sangat sederhana itu tidaklah dapat 

menghilangkan keyakinan orang bahwa perbedaan itu memang sangat mendasar. 

Para Mutakallim sangat menyadari bahwa alam ini adalah suatu realitas yang tidak 

dapat disangkal walaupun memang wujudnya tidak tersendiri dari Allah yang telah 

menciptakannya. Perbedaan Allah dengan alam ini lebih bersifat perbedaan antara 

khalik dan makhluk, perbedaan sebab dengan akibat, bukan perbedaan wujūd al-

maḥḍ (wujud mutlak) dan ‘adam al-maḥḍ (tiada mutlak).16 

Tampaknya al-Rānīrī berpendapat bahwa pada hakikatnya tidak ada 

perbedaan pendapat antara Mutakallim dan Sufi tentang wujud ini, dan apa yang 

diajarkan oleh Mutakallim tentang dualisme dalam wujud hanya ditujukan untuk 

konsumsi orang awam, sedangkan untuk orang khusus yang ke dalamnya juga 

termasuk para Mutakallim dan para Sufi, maka akidah yang benar adalah monisme 

atau paham keesaan wujud. Untuk orang awam, paham ini tidak dibenarkan, bahkan 

dikafirkan. Hal ini menunjukkan bahwa kendatipun al-Rānīrī seorang sufi, ia tidak 

                                                             
15 Al-Rānīrī, Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq, h. 34. 
16 Ahmad Daudy, Allah dan Manusia, h. 88. 
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dapat membebaskan diri dari pengaruh ajaran Mutakallim dan malah ia berusaha 

memperlihatkan dirinya sebagai wakil dari dua golongan tersebut dengan 

menghilangkan atau memperkecil perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam 

kalangan mereka.17 

Namun demikian cukup disadari bahwa apa yang dikatakan oleh Mutakallim 

tentang hakikat alam ini sebagai suatu yang mungkin dari segi dzatnya (mumkin li-

dzātihi) dapat dengan mudah mendorong sementara orang untuk berkesimpulan 

bahwa alam ini pada hakikatnya memang tidak ada. Selagi wujudnya bergantung 

pada yang lain, maka statusnya lebih merupakan bayang-bayang yang tidak 

memiliki apa-apa. Seandainya ada wujud, maka wujud itu tidak lebih dari wahm 

atau khayalan belaka. 

Tampaknya kesimpulan ini diterima sebagai suatu kebenaran karena dapat 

dikukuhkan oleh pengalaman keruhanian atau kasyf dari sementara orang-orang 

sufi yang telah mencapai tingkat fana atau ekstase. Pada tingkat ini, mereka 

menyaksikan dengan mata ruhani akan keesaan wujud, yakni Allah Ta’ala, dan 

mereka jadikan pengalaman ini sebagai tauhid hakiki. Sedangkan syirik diartikan 

dengan kepercayaan kepada banyak wujud atau dualisme atau pluralisme. Pendapat 

di atas menjelaskan kepada kita bahwa al-Rānīrī menyetujui pandangan kelompok 

Mutakallim dan Ṣufīyah dalam masalah wujud. 

 

 

 

                                                             
17 Ahmad Daudy, Allah dan Manusia, h. 89. 
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A.3. Tanggapan Terhadap Konsep Wujud Kelompok Falāsifah 

Berbeda dengan tanggapan al-Rānīrī yang menerima konsep wujud kelompok 

Mutakallim dan Ṣūfīyah, tampaknya ia sangat keberatan dengan konsep wujud yang 

dikemukakan oleh kelompok Falāsifah. Bahkan ia menganggap kelompok Falāsifah 

sebagai kelompok yang telah keluar dari ajaran agama Islam atau zindik. Al-Rānīrī 

mengatakan di dalam Ḥujjat al-Ṣiddīq sebagai berikut: 

Dan madzhab Falāsifah, kata Ṭā’ifah Ḥukamā Falāsifah, bahwa wujud Allah 

dan alam keduanya qadim, karena ia terbit daripada wujud Allah dengan 

ta’tsir-nya tiada dengan ikhtiar Ḥaqq Ta’ala, seperti keluar panas matahari 

daripada zat matahari. Maka tiadalah kuasa matahari menahan panas selama 

ada matahari adalah panasnya. Dan lagi selama zat Allah adalah alam tiada 

bercerai dan tiada tanggal daripada zat Allah daripada zal datang kepada abad, 

berhubung dan bertemu selama-lamanya. Dan lagi pula katanya bahwa Allah 

Ta’ala tiada kuasa sesuatu dan tiada kuasa menjadikan sesuatu yang lain 

daripada sudah keluar daripada-Nya dan tiada ia kuasa pada menghubungkan 

alam yang sudah ada ia. Dan lagi pula katanya bahwa tujuh petala langit dan 

tujuh petala bumi tiada dijadikan Allah Ta’ala akan keduanya daripada tiada 

kepada ada lagi baqa abadi. Dan lagi pula katanya bahwa minta tolong kepada 

Allah mempusakai nuqsan dan ‘abdun itu senantiasa dalam limpah tolong jua. 

Adapun faidah berbuat ibadah itu menjadikan diri serupa dengan Allah 

sekira-kira kuasa dan lagi pula katanya bahwa Allah Ta’ala jua asyik dan yang 

ma’syuk akan diri-Nya. Maka adalah segala perkataan dan i’tiqad mereka itu 

ḍalālah lagi kafir.18 

 

Kutipan dari pernyataan al-Rānīrī di atas menunjukkan bahwa ia menganggap 

sesat pendapat kelompok Falāsifah yang menurutnya menyamakan antara wujud 

Tuhan dan alam. Di mana menurut Falāsifah, antara wujud Tuhan dan alam 

keduanya sama-sama qadīm, yang berarti bahwa wujud alam ini sama dengan 

wujud Tuhan dilihat dari segi ekistensinya. Jelas pendapat ini, mengganggu pikiran 

                                                             
18 Al-Rānīrī, Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq, h. 34-35. 
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al-Rānīrī yang sedari awal hanya mempercayai hanya ada wujud Tuhan saja yang 

hakiki. 

Menurut pandangan al-Rānīrī, pandangan Falāsifah ini akan menjerumus 

pada pandangan panteisme.19 Yaitu Tuhan dan alam merupakan suatu hakikat yang 

tidak dapat dipisahkan, bukan saja dalam martabat ilāhīyah, tetapi dalam dunia 

empiris ini. Dengan perkataan lain, Tuhan berada dalam kandungan (immanent) 

alam ini. 

Pernyataan Falāsifah di atas juga dapat terjerumus pada pandangan tasybīh, 

yaitu benar-benar menyamakan Tuhan dengan mahkluk-Nya baik dari segi dzat, 

sifat, atau perbuatan-Nya dan bahkan seolah-olah tidak ada perbedaan esensial di 

antara keduanya. Al-Rānīrī sangat menentang pandangan Falāsifah karena dapat 

berujung pada pandangan ḥulul dan ittiḥād.20 Di mana kedua pandangan ini sangat 

rentan terdapat tindak penyelewengan akidah dan syariat Islam yang berujung pada 

terjadinya tidak melakukan salat karena alasan sudah menyatu dengan Tuhan dan 

lain sebagainya. Tidak mengherankan apabila al-Rānīrī merasa memiliki kewajiban 

teologis untuk membenarkan setiap ajaran dan paham keagamaan yang menurutnya 

tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. 

 

 

 

 

                                                             
19 Al-Rānīrī, Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq, h. 43. 
20 Ahmad Daudy, Allah dan Manusia, h. 214. 
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B. Wujūdīyah Muwaḥḥid dan Wujūdīyah Mulḥid 

Setelah al-Rānīrī membuat tentang konsep wujud yang sebenarnya, yaitu 

hanya wujud Allah semata, kemudian ia mengatakan bahwa dalam pembahasan 

masalah wujud, terdapat dua macam kelompok. Pertama kelompok yang 

dinamainya sebagai kelompok Wujūdīyah Muwaḥḥid dan kedua kelompok 

Wujūdīyah Mulḥid. Kelompok pertama adalah kelompok yang memiliki 

pemahaman masalah wujud yang tidak berimplikasi pada menyekutukan Allah dan 

tidak menyamakan Tuhan dan makhluk-Nya. Dengan kata lain kelompok pertama 

ini sebagai kelompok yang mempunyai pemahaman tauhid, sehingga disebut 

dengan Muwaḥḥid. 

Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang memiliki pemahaman 

masalah wujud yang berimplikasi akan menyekutukan Allah dan akan menyamakan 

Tuhan dan makhluk-Nya karena menganggap bahwa wujud Allah dan makhluk-

Nya tersebut adalah identik, sama dan serupa. Oleh karena itu kelompok kedua ini 

disebut dengan kelompok yang ingkar terhadap keesaan Allah, sehingga disebut 

dengan Mulḥid. 

Pandangan kelompok Wujūdīyah Mulḥid digambarkan oleh al-Rānīrī dalam 

Ḥujjat al-Ṣiddīq sebagai berikut: 

Kata Wujūdīyah yang Mulḥid bahwa wujud itu esa; iaitulah wujud Allah. 

Maka wujud Allah yang Esa itu tiada ada ia mawjud mustaqil sendirinya yang 

dapat dibedakan melainkan dalam kandungan sekalian makhluk jua. Maka 

adalah makhluk itu wujud Allah dan wujud Allah itu wujud makhluk. Maka 

alam itu Allah dan Allah itu alam. Bahwasanya adalah mereka itu 

menyabitkan wujud Allah yang Esa itu dalam wujud segala makhluk; serta 

katanya tiada mawjud hanya Allah. Dan lagi dii’tiqadkannya pada ma’na 

kalimat lā ilāha illā Allāh ‘tiada ada wujudku hanya wujud Allah’. Maka 

dikehendakinya ma’nanya ‘tiada ada wujudku melainkan wujud Allah 

wujudku ini’. Dan lagi pula katanya; ‘Kami dengan Allah sebangsa dan 
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sewujud’. Dan lagi pula katanya bahwa Allah Ta’ala ketahuan dzat-Nya dan 

nyata kayfiyat-Nya dan kammiyat-Nya daripada pihak ada ia mawjud pada 

khāriji pada zaman dan makan.21 

 

Oleh karena itu yang dimaksud dengan ungkapan kelompok Wujūdīyah 

Mulḥid oleh al-Rānīrī adalah kelompok yang menganggap bahwa antara wujud 

Tuhan dan makhluk-Nya itu satu, sama atau identik. Ungkapan kelompok 

Wujūdīyah Mulḥid dianggap salah karena menurut mereka tidak ada wujud kecuali 

sesuatu yang dilihat manusia. Maka mereka menganggap bahwa alam adalah Allah 

dan Allah adalah alam. Oleh karena pendapat ini dalam pandangan al-Rānīrī tidak 

dapat diterima baik melalui argumentasi naql atau aql, maka ia mengatakan bahwa 

pendapat seperti ini dianggap sebagai pendapat yang sesat (ḍalālah) dan kafir.22 

Bahkan al-Rānīrī menganggap pendapat kelompok Wujūdīyah Mulḥid sama 

dengan pendapat ekstrimis Syi’ah yang menganggap bahwa Allah telah menjelma 

ke dalam tubuh ‘Alī bin Abī Ṭālib Ra, atau seperti pendapat kaum Yahudi bahwa 

Nabi Allah ‘Uzayr sebagai anak Allah seperti dalam firman-Nya dalam surat al-

Taubah [9] ayat 30: (... َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد ُعَزيْ ر  اْبُن اللَِّه). Pendapat kelompok Wujūdīyah Mulḥid 

juga sama dengan pendapat kaum Nasrani yang menganggap bahwa Nabi Allah ‘Īsā 

bin Maryam adalah anak Allah seperti dalam firman-Nya dalam surat al-Taubah [9] 

ayat 30: (... َوقَاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّه), atau pendapat yang mempercayai trinitas dalam 

                                                             
21 Al-Rānīrī, Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq, h. 36-37., Al-Attas, Al-Rānīrī and the 

Wujūdīyah, h. 158-159. 
22 Al-Attas, Al-Rānīrī and the Wujūdīyah,  h. 159. 
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diri Tuhan yaitu Allah, roh qudus, dan anak Allah sebagaimana dalam surat al-

Mā’idah [5] ayat 73: (...  ٍ َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ اللََّه ثَاِلُث َثًَلث).23 

Al-Rānīrī memberikan perumpamaan yang baik terhadap orang yang 

menyamakan wujud Tuhan dan makhluk-Nya dengan mengutip pendapat dari 

syeikh ‘Alī bin al-Mahāimi; 

Barang siapa yang mengi’tiqadkan akal dan nafs atau segala tabiat atau 

barang sebagaimana daripada segala bintang dan segala anasir dan hewan dan 

tumbuhan dan batu-batuan itu Ḥaqq Ta’ala dengan iktibar maẓhar-Nya, maka 

bahwasanya salahlah ia, seperti salah yang mengatakan tangan Zaid itulah Zaid. 

Dan jikalau ada tangannya itu daripada jumlah segala maẓhar-Nya sekalipun, 

apabila adalah salah i’tiqadnya pada mengatakan yang lain daripada Ḥaqq Ta’ala 

itulah Ḥaqq Ta’ala, maka jadilah ia kafir dan zindik.24 

Al-Rānīrī juga pernah mengkritik pendapat kelompok ini yang mengatakan 

bahwa nyawa manusia akan kembali bersatu dengan Tuhan seperti halnya ombak 

yang berasal dari laut akan kembali bersatu dengan laut. Ahmad Daudy mengutip 

pendapat al-Rānīrī sebagai berikut: 

Dengar pula olehmu kata kaum Wujūdīyah Mulḥid pada menyatakan firman 

Allah; ‘yā ayyuha al-nafsu al-muṭma’innah, irji‘ī ilā robbuki rāḍiyatan 

marḍīyah’ yakni datang nafs mutmainnah itupun daripada Allah jua dan 

kembalinya pun kepadanya pula ... seperti ombak daripada laut.25 

 

                                                             
23 Al-Rānīrī, Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq, h. 38-39. 
24 Al-Rānīrī, Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq, h. 41. 
25 Ahmad Daudy, Allah dan Manusia, h. 234. 
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Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, kelompok 

Wujūdīyah yang Mulḥid adalah kelompok yang mengatakan bahwa wujud Tuhan 

adalah alam dan wujud alam adalah Tuhan. Al-Rānīrī menyalahkan pendapat 

demikian dan menyamakan pendapat demikian dengan kaum Yahudi dan Nasrani. 

Adapun kelompok Wujūdīyah Muwaḥḥid dinyatakan al-Rānīrī dalam Ḥujjat 

al-Ṣiddīq sebagai berikut: 

Kata Wujūdīyah yang Muwaḥḥid bahwa wujud Allah itu esa jua tiada 

berbilang dan tiada berhad dan tiada bersetengah dan tiada berhimpun dan 

tiada bersuku-suku dan tiada khas dan tiada ‘am dan tiada jawhar dan tiada 

jism serta demikian itu dijadikan segala perkara yang tersebut itu. Sahdan, 

bahwa wujud Allah itu sekali-kali tiada berubah dan tiada jadi segala perkara 

itu karena Dia al-ana kama kana, yakni adalah Dia sekarang seperti ada-Nya 

dahulu jua, yakni tatkala belum lagi dijadikan Ḥaqq Ta’ala segala perkara itu. 

Demikian lagi tatkala sudah dijadikan itu segala perkara itu, yakni 

bahwasanya wujud Allah itu tertentu pada zat-Nya jua sekali-kali tiada 

dijadikan ia wujud makhluk dan lagi makhluk itu sekali-kali tiada ia menjadi 

wujud Allah.26 

 

Al-Rānīrī mengatakan bahwa kelompok Wujūdīyah Muwaḥḥid adalah 

mereka yang mengi’tiqadkan bahwa kalimat lā ilāha illā Allāh berarti tiada wujud 

kecuali Allah, yakni yang diartikan sebagai lā wujūda li-syay’in ḥaqīqatun illā 

Allāh, artinya tiada wujud bagi suatu syai’ pada hakikatnya melainkan bagi Ḥaqq 

Ta’ala.27 

Perkataan di atas memiliki pengertian bahwa menurut al-Rānīrī bahwa 

sesungguhnya tidak terdapat wujud pada hakikatnya kecuali Allah; yaitu menafikan 

segala macam bentuk wujud selain-Nya dan hanya menetapkan wujud hakiki hanya 

bagi-Nya. Dalam pandangan kelompok Wujūdīyah Muwaḥḥid wujud semua 

                                                             
26 Al-Rānīrī, Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq, h. 44. 
27 Al-Rānīrī, Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq, h. 47. 
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makhluk adalah ẓill atau bayang-bayang lagi bersifat majazi, bukan wujud 

sebenarnya (hakiki). Adapun wujud majazi jika dibandingkan dengan wujud hakiki 

pada hakikatnya ia tidak ada (‘adam), lenyap, dan baru (muḥdats).28 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kelompok Wujūdīyah 

Muwaḥḥid adalah kelompok yang secara tegas membedakan antara wujud Allah 

dan makhluk-Nya atau bahkan menganggap alam atau makhluk-Nya pada hakikat-

nya tidak memiliki wujud sama sekali. 

 

C. Prinsip Ketegasan Teologis al-Rānīrī dalam Masalah Wujud  

Apabila dilihat dari pendapat al-Rānīrī dalam menghukumi kelompok Islam 

dengan label sesat, menyimpang, zindik dan kafir, maka akan didapati bahwa ia 

mempunyai prinsip atau kaidah tersendiri. Ini dilakukan supaya ia tidak asal dalam 

menghukumi kelompok Islam tanpa ada landasan teologis yang benar. 

Dalam hal ini, tampak bahwa pengkafiran bukanlah sesuatu yang mudah 

dituduhkan. Oleh karena itu, terdapat penegasan atau usaha beberapa tokoh Sunni 

dalam menetapkan batas-batas kekafiran. Ini terlihat dari penegasan Abū Ḥasan al-

Asy‘arī (w. 324 H.) yang menolak mengafirkan setiap orang yang mengaku 

berkiblat ke Ka‘bah yang ia sebut dengan ahli kiblat, karena semuanya menyembah 

kepada Tuhan yang sama. Al-Asy‘arī menambahkan bahwa perbedaan yang 

terdapat pada aliran teologis hanyalah perbedaan ungkapan.29 

                                                             
28 Al-Rānīrī, Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq, h. 48. 
29 Arrazy Hasyim, Teologi Ulama Tasawuf di Nusantara Abad XVII-XIX (Ciputat: Maktabah 

Darus Sunnah, 2011), h. 42. 
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‘Aḍud al-Dīn al-Ījī (w. 756 H.) juga menegaskan untuk tidak mengafirkan 

ahli kiblat dalam batas-batas tertentu, antara lain penegasian keberadaan Allah 

sebagai pencipta, syirik, mengingkari kenabian, pengingkaran terhadap ajaran yang 

telah diketahui secara pasti (ḍarūrī), dan pengingkaran terhadap sesuatu yang halal 

dan haram.30 

Kaidah mengkafiran (takfir) juga dikemukakan al-Ghazālī (w. 505 H.) dalam 

al-Iqtiṣād fī al-I‘tiqād. Ia memberikan kategorisasi yang lebih terperinci dan 

lengkap. Namun ia terlebih dahulu mengingatkan bahwa pengafiran seseorang 

berimplikasi berat. Ini dikarenakan akan memastikan keberadaannya di dalam 

neraka setelah meninggal, halal dibunuh dan dirampas hartanya. Namun penetapan 

kekafiran adalah bukan otoritas akal, tetapi dengan syariat. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut, ia memberikan beberapa kategorisasi kafir atau sesat 

berdasarkan hirarki tertentu.31 

Adapun pada hirarki atau tingkatan pertama adalah pengingkaran Yahudi, 

Nasrani, Majusi, dan Paganisme. Al-Ghazālī menegaskan bahwa takfir terhadap 

mereka telah ditetapkan dalam syariat. Pada tingkatan kedua, pengingkaran 

Brahmana (Hindu) terhadap prinsip kenabian, dan pengingkaran Dahrīyah 

(kelompok materialis) terhadap eksistensi pencipta alam. Mereka dihukum kafir 

sebagaimana tingkatan pertama.32 

Pada tingkatan ketiga, orang-orang yang membenarkan eksistensi pencipta, 

kenabian, bahkan mempercayai Nabi Muḥammad Saw. Tetapi juga meyakini 

                                                             
30 Arrazy Hasyim, Teologi Ulama Tasawuf di Nusantara Abad XVII-XIX, h. 42. 
31 Arrazy Hasyim, Teologi Ulama Tasawuf di Nusantara Abad XVII-XIX, h. 46. 
32 Arrazy Hasyim, Teologi Ulama Tasawuf di Nusantara Abad XVII-XIX, h. 46. 
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pemahaman yang bertentangan dengan syariat, meskipun mereka percaya kepada 

Nabi Saw. Mereka adalah kelompok Falāsifah. Al-Ghazālī tidak sepakat dalam 

menetapkan hukum kafir terhadap kelompok Falāsifah kecuali pada tiga persoalan. 

Pertama, mereka meyakini keqadiman alam. Kedua, mereka meyakini bahwa Allah 

hanya mengetahui alam semesta secara universal (kullīyah) dan tidak mengetahui 

yang partikular (juz’īyah), dan ketiga, mereka mengingkari kebangkitan jasmani di 

akhirat kelak.33 

Pada tingkatan keempat, aliran Mu‘tazilah, Musyabbihah dan aliran teologi 

selain Faylasuf. Al-Ghazālī tidak memvonis kafir terhadap mereka. Ia hanya 

menuduh mereka sebagai kelompok yang sesat dan menyimpang.34 

Pada tingkatan kelima, kelompok yang tidak mendustakan atau mengingkari 

prinsip-prinsip syariat yang diketahui secara mutawatir dari Nabi Saw. Al-Ghazālī 

memberikan contoh orang-orang yang termasuk ke dalam golongan ini seperti 

seseorang yang berkata bahwa salat tidak wajib, orang yang mendengar ayat al-

Qur’an maka ia berkata saya tidak tahu kalau itu berasal dari Nabi Saw. orang yang 

mengakui kewajiban haji tetapi ia dengan sengaja mengatakan tidak mengetahui 

Ka‘bah. Al-Ghazālī menegaskan bahwa mereka pada dasarnya harus dihukumi 

kafir, tetapi terjaga dari tuduhan tersebut karena pernah bersyahadat dan masih 

mengangap sebagai mu’min yang berkiblat kepada Ka‘bah.35 

                                                             
33 Perdebatan ketiga masalah ini dan masalah teologis lainnya bisa dilihat dalam Abū Ḥamid 

al-Ghazālī, Tahāfut al-Falāsifah, terj. Tim Marja (Bandung: Marja, 2012)., bandingkan dengan 

argumentasi yang dibangun Ibn Rushd dalam mencounter pandangan al-Ghazālī dalam Ibn Rushd, 

Tahāfut al-Tahāfut (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). 
34 Arrazy Hasyim, Teologi Ulama Tasawuf di Nusantara Abad XVII-XIX, h. 49. 
35 Arrazy Hasyim, Teologi Ulama Tasawuf di Nusantara Abad XVII-XIX, h. 50. 
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Pada tingkatan keenam, al-Ghazālī menyebut bahwa mereka adalah orang 

yang tidak secara terang-terangan mendustakan agama. Mereka juga tidak 

mendustakan hal-hal yang telah diketahui secara mutawatir, tetapi mengingkari 

beberapa hal yang telah diketahui secara mutawatir, tetapi mengingkari beberapa 

hal yang telah dimaklumi dalam agama. Al-Ghazālī menyontohkan bahwa 

seseorang yang mengatakan bahwa ada kemungkinan diutus seorang rasul setelah 

Nabi Muḥammad Saw. Al-Ghazālī menyadari bahwa ungkapan ini tentu 

menyebabkan teolog tanpa ragu untuk mengafirkannya karena melanggar hadis 

‘tidak ada lagi nabi setelahku’. Tetapi ternyata, ungkap al-Ghazālī, orang tersebut 

memahami bahwa nabi berbeda dengan rasul, karena yang pertama lebih tinggi dari 

yang kedua sehingga pemahamannya tidak bertentangan dengan teks literal hadis. 

Dalam menghadapi persoalan tersebut, al-Ghazālī lebih memilih untuk tidak 

mengkafirkannya.36 

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa para teolog Sunni sepakat 

dalam mengafirkan orang yang menyimpang dalam masalah tauhid, syirik, 

mengingkari kenabian, hari kiamat. Namun mereka tidak sepakat dalam 

menjatuhkan hukum kafir terhadap sekte-sekte yang dianggap menyimpang. Al-

Ghazālī lebih memilih untuk mengatakan bahwa mereka menyimpang dalam artian 

sesat dan bid‘ah.37 

Kaidah pengkafiran sebagaimana dikemukakan di atas tampaknya juga 

gunakan oleh al-Rānīrī dalam menghukumi kelompok Islam sebagaimana yang 

                                                             
36 Arrazy Hasyim, Teologi Ulama Tasawuf di Nusantara Abad XVII-XIX, h. 50. 
37 Arrazy Hasyim, Teologi Ulama Tasawuf di Nusantara Abad XVII-XIX, h. 50. 
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telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Di mana al-Rānīrī memandang 

bahwa pendangan kelompok Falāsifah dalam hubungan wujud Allah dan makhluk-

Nya dapat dihukumi sebagai zindik dan kafir. Ini karena, ia melihat bahwa 

penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok ini termasuk dalam masalah tauhid 

dan berdampak pada sikap menyukutukan Allah. Kelompok Falāsifah dalam 

pandangan al-Rānīrī telah jelas menyekutukan Allah karena menganggap bahwa 

antara alam dan Allah, sama-sama bersifat qadīm (terdahulu). 

Penegasan al-Rānīrī tentang memberian status kafir terhadap kelompok 

Falāsifah sebagaimana tercantum dalam Ḥujjat al-Ṣiddīq sebagai berikut: 

Dan madzhab Falāsifah, kata Ṭā’ifah Ḥukamā Falāsifah, bahwa wujud Allah 

dan alam keduanya qadim, karena ia terbit daripada wujud Allah dengan 

ta’tsir-nya tiada dengan ikhtiar Ḥaqq Ta’ala, seperti keluar panas matahari 

daripada zat matahari. ... Maka adalah segala perkataan dan i’tiqad mereka 

itu ḍalālah lagi kafir.38 

 

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa al-Rānīrī memberi status kafir 

terhadap kelompok Falāsifah karena dianggap memiliki pandangan panteisme. 

Pandangan ini pada hakikatnya menyamakan antara wujud Tuhan dan alam dan 

tidak ada perbedaan di antara keduanya. Pandangan ini menurut al-Rānīrī dapat 

menjerumuskan orang yang mengatakan sebagai kafir karena akan terjerumus pada 

pandangan tasybīh, yaitu menyamakan antara wujud Tuhan dan makhluk-Nya.39 

Adapun penerimaan al-Rānīrī terhadap konsep wujud yang dikemukakan oleh 

kelompok Mutakallim dan Ṣūfīyah tercantum dalam Ḥujjat al-Ṣiddīq sebagai 

berikut: 

                                                             
38 Al-Rānīrī, Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq, h. 34-35. 
39 Ahmad Daudy, Allah dan Manusia, h. 214., baca pula  al-Rānīrī, Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ 

al-Zindīq, h. 43. 
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Adapun pendapat Ahli Sufi itu pun dengan dalil akal dan naqal (wahyu) jua, 

lagi ditambah pula kasyf dan dzawq (pengalaman batin).40 .... Kata 

Mutakallimin wujud itu dua perkara; pertama wujud Allah, kedua wujud 

alam. Maka wujud Allah itu wājib al-wujūd lagi qā’im sendiri-Nya dan wujud 

alam itu mumkin al-wujūd, yakni dijadikan Ḥaqq Ta’ala daripada ‘adam 

(tidak ada) kepada wujud khāriji (wujud empiris), lagi ia qā’im dengan Ḥaqq 

Ta’ala.41 ... Bahwa kami pun kabulkan akan i’tiqad dan perkataan Mutakallim 

itu..42 

 

Pandangan al-Rānīrī di atas tentu berbeda dengan pandangannya terhadap 

kelompok Mutakallim dan Ṣūfīyah. Menurutnya, kedua kelompok ini tidak 

melakukan kesalahan teologis, sehingga pandangan mereka tentang hubungan 

wujud Allah dan makhluk-Nya tidak menyalahi aturan baku dalam teologi Sunni 

yang membedakan secara jelas antara wujud Allah dan makhluk-Nya. 

 

 

 

 

 

                                                             
40 Al-Rānīrī, Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq, h. 32-33. 
41 Al-Rānīrī, Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq, h. 28-29. 
42 Al-Rānīrī, Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq, h. 29-30. 
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BAB V: 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa wujud dalam pengertian al-

Rānīrī dalam karyanya Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq adalah hakikat wujud. 

Maksudnya adalah wujud yang hakikat hanya miliki Allah semata, sedangkan 

selain-Nya seperti alam, manusia, hewan, tumbuhan, batu-batuan dan sebagainya 

(mā siwā Allāh) tidak memiliki wujud. Sehingga pada hakikatnya, al-Rānīrī 

mempercayai akan konsep monisme wujud yaitu konsep tentang keesaan wujud 

Tuhan semata. 

Allah disebut al-Rānīrī sebagai al-Ḥaqq yang diidentifikasi sebagai Khālik, 

sedangkan alam disebutnya sebagai makhluk. Wujud alam merupakan wujud 

pinjaman dari al-Ḥaqq atau dengan kata lain wujud yang diciptakan oleh-Nya. 

Dalam terminologi al-Rānīrī wujud alam disebut dengan maẓhar (penampakan), 

dan ẓill (bayang-bayang) dari Allah al-Ḥaqq. 

Atas dasar pendapatnya tentang wujud tersebut, al-Rānīrī tidak menyetujui 

pendapat kelompok yang mengatakan ada dualitas wujud, yaitu wujud Allah dan 

wujud alam. Ia tidak sependapat dengan kelompok Falāsifah yang mengatakan 

bahwa antara wujud Tuhan dan makhluk-Nya sama-sama bersifat terdahulu 

(qadīm) dalam eksistensinya. Tetapi ia menyetujui pendapat kelompok Mutakallim 

dan Ṣūfīyah yang mengatakan bahwa antara wujud Tuhan dan makhluk-Nya 

terdapat perbedaan signifikan, yaitu wujud Allah disebut sebagai wājib al-wujūd 
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yang bersifat qadīm, sedangkan wujud alam disebut sebagai mumkin al-wujūd yang 

bersifat muḥdats. 

Dari semua kelompok Islam, pendapat al-Rānīrī paling sependapat dengan 

kelompok Ṣūfīyah yang mengatakan bahwa hakikat wujud hanya milik Allah 

sedangkan alam tidak memiliki wujud hakiki. Mereka menyebut bahwa wujud 

Allah disebut dengan wujūd al-maḥḍ (wujud mutlak), dan wujud alam disebut 

dengan ‘adam al-maḥḍ (tiada mutlak). 

 

B. Rekomendasi 

Penelitian tentang konsep wujud dalam sudut pandangan teologi, tasawuf, 

dan filsafat masih perlu dikaji secara komprehensif. Penelitian ini hanya sebatas 

pada pandangan wujud tokoh yang berjasa besar dalam perkembang Islam di 

Nusantara pada abad ke-17 M. yaitu Nūr al-Dīn al-Rānīrī. Penelitian ini terbatas 

pula dalam obyek primer kajian yang hanya menyentuh satu karyanya saja yaitu 

Ḥujjat al-Ṣiddīq li Daf‘ al-Zindīq. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut perlu 

dilakukan untuk lebih menyempurnakan penelitian-penelitian yang sudah ada. 
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