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ABSTRAK

KONSEP WAHDATUL WUJUD DALAM PEMIKIRAN 
HAMZAH FANSURI

Oleh
Yulya Sari

Wahdatul wujud adalah konsep atau ajaran yang mengajarkan tentang 
bersatunya wujud Tuhan dan manusia. Dalam ajaran Hamzah Fansuri dikenal 
paham wujudiyyah, yaitu ajaran yang mengajarkan tentang keberadaan wujud 
Tuhan. Perdebatan-perdebatan yang terjadi dikalangan para cendikiawan muslim 
tentang wahdatul wujud, menuai polemik yang berkepanjangan ditengah 
masyarakat, sehingga memunculkan para tokoh sufistik yang mendukung bahkan 
menentang keras wahdatul wujud. Dari pemikiran para tokoh tersebut, terdapat 
perbedaan dan persamaan antara tokoh tersebut tentang wahdatul wujud, terutama 
wahdatul wujud Hamzah Fansuri yang menuai pro dan kontra yang 
berkepanjangan. Banyak yang menolak pemikiran wahdatul wujud Hamzah 
Fansuri, sehingga banyak para ulama semasa Hamzah Fansuri saling 
memperdebatkan wahdatul wujud Hamzah Fansuri. Sehingga menimbulkan 
pengaruh yang sangat besar terhadap para murid dan pengikutnya. Sehingga 
memunculkan permasalahan, bagaimanakah konsep wahdatul wujud dalam 
pemikiran Hamzah Fansuri?, dan bagaimana pengaruh konsep wahdatul wujud
Hamzah Fansuri terhadap muridnya?.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research), 
sedangkan sifat penelitian ini termasuk penelitian Hitoris Faktual Tokoh. Dalam 
pengumpulan data, peneliti menggunakan data primer dan skunder. Setelah data-
data diperoleh, konsep wahdatul wujud dalam pemikiran Hamzah Fansuri 
dianalisis menggunakan metode Interpretasi, komparasi, Kesinambungan historis. 
Kemudian diadakan perumusan kesimpulan dengan menggunakan metode 
deduksi. 

Dari penelitian ini, ditemukan beberapa hal. Bahwa, yang pertama tentang 
konsep wahdatul wujud Hamzah Fansuri yaitu Hakekat Wujud, bahwa wujud 
hanya satu yaitu Allah SWT. Kemudian, tentang Eka dalam Keanekaannya, 
bahwa wujud bukan hanya mencakup kesatuannya melainkan keanekaannya. 
Meskipun wujud (Tuhan) adalah satu, Ia menampakkan diri (tajalli) dalam banyak 
bentuk yang tidak terbatas pada alam, yang tak lain dari manifestasi sifat-sifat atau 
butir-butir ide dalam pengetahuan Tuhan, semacam ekspresi lahiriah sifat-sifat 
Tuhan, dan yang terahir tentang Penciptaan Alam, bahwa alam tercipta dari yang 
tidak ada menjadi ada. Alam bersifat qadim yang diciptakan melalui proses tajalli, 
yaitu manifestasi diri yang abadi dan tampak akhir. 



Kedua tentang pengaruh konsep wahdatul wujud terhadap muridnya, yang 
mengakibatkan terjadinya sebuah tragedi di Aceh, yakni pembakaran karya-karya 
mistis Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Pasai yang memuat ajaran wahdatul 
wujud, oleh Nuruddin al-Raniry dan para pengikutnya, diadakan pengejaran dan 
pembunuhan terhadap murid Hamzah Fansuri yang tidak mau meninggalkan 
wahdatul wujud. Kaum Muslimin sepakat menganggap murid Hamzah Fansuri 
kafir dan mesti diperangi, sehingga Ar-Raniri berinisiatif untuk mengumpulkan 40 
orang ulama besar pada waktu itu untuk membahas ajaran Hamzah Fansuri 
tentang wahdatul wujud.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian atau penulisan skripsi tidak akan 

terlepas dari penegasan judul yang akan dibahas. Hal ini di maksudkan untuk 

mempermudah pemahaman bagi pembaca serta menghindari kesalah pahaman 

yang terdapat pada judul “KONSEP WAHDATUL WUJUD DALAM 

PEMIKIRAN HAMZAH FANSURI”.

Konsep Wahdatul wujud adalah ungkapan yang terdiri dari dua kata, yaitu 

wahdat dan al-wujud.wahdat artinya sendiri, tunggal atau kesatuan, sedangkan al-

wujud artinya ada. Dengan demikian, wahdatul wujud berarti kesatuan wujud.1

Jadi, Wahdatul wujud adalah konsep atau ajaran yang mengajarkan tentang 

kebersatuan wujud Tuhan dan ciptaanNya. Paham yang lebih dikenal dengan 

sebutan wahdatul wujud ini sebenarnya dalam ajaran Hamzah Fansuri disebut 

paham wujudiyah. Wujudiyah adalah istilah pertama kali dikemukakan oleh 

Syaikh Nuruddin al-Raniri dalam rangka mengkanter tasawuf falsafi yang 

disuarakan oleh Hamzah Fansuri. istilah ini disamakan atau mengandung arti 

sama dengan istilah wahdatul wujud Ibn ‘Arabi.2 Wujudiyah adalah konsep atau 

                                                          
1  Abuddin Nata,  Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 

2014), hlm.  215.
2 Afif Ansori, Tasawuf  Falsafi Syaikh Hamzah Fansuri, (Gelombang Pasang, Yogyakarta, 

2004), hlm. 67. 



ajaran yang mengajarkan tentang keberadaan wujud Tuhan.3 Wujudiyah adalah 

suatu paham tasawuf yang berasal dari paham wahdah al-wujud Ibnu ‘Arabi yang 

memandang bahwa alam adalah penampakan (tajalli) Tuhan, yang berarti bahwa 

yang ada hanya satu wujud, yaitu wujud Tuhan, yang diciptakan Tuhan (termasuk 

alam dan segala isinya) pada hakekatnya tidak mempunyai wujud.4

Pemikiran Hamzah Fansuri adalah pengembangan paham wahdatul wujud

dalam bentuk istilah wujudiyah yang tercantum dalam karya-karya beliau, 

meliputi karya prosa dan puisi. Paham ini beranggapan bahwa segala makhluk 

pada asasnya Esa, karena wujud dari zat Allah. Selain seorang ulama tasawuf dan 

sastrawan terkemuka, beliau juga seorang perintis dan pelopor sastra Nusantara. 

Sumbangannya sangat besar bagi perkembangan-perkembangan kebudayaan 

Islam, khususnya dibidang keruhanian, keilmuan, filsafat, bahasa dan sastra.5

Setelah peneliti merumuskan makna dari judul, maka yang akan  ditegaskan 

dalam penelitian ini adalah pengkajian dan telaah terhadap pemikiran Hamzah 

Fansuri tentang konsep wahdatul wujud.

B. Alasan Memilih Judul

Setiap proses penelitian tentunya mempunyai alasan-alasan yang melatar 

belakangi kenapa penelitian ini dilakukan. Adapun alasan memilih judul tersebut 

adalah:

                                                          
3Abdul Hadi, Tasawuf  yang  Tertindas; Kajian Hermeneutik terhadap karya-karya 

Hamzah Fansuri, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 160. 
4Ahmad Daudy, Allah dan Manusia dakam Konsepsi Syeikh Nuruddin Ar-Raniry, (Jakarta: 

Rajawali, 1983), hlm. 3.
5 M.Solihin, Rosihin Anwar, Ilmu Tasawuf, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 246.



1. Wahdatul wujud adalah suatu ajaran yang membicarakan tentang wujud atau 

keberadaan Allah SWT yang dikaitkan dengan alam sebagai ciptaan-Nya. 

Ajaran wahdatul wujud yang pada awalnya dibawa oleh Ibn ‘Arabi dan 

kemudian dikembangkan oleh Hamzah Fansuri masih menyisakan 

permasalahan yang menuai pro dan kontra. Pada perkembangannya masih 

terus menjadi bahan pembicaraan dan layak untuk terus diteliti.

2. Sosok Hamzah Fansuri adalah sosok ulama yang pernah hidup di Aceh dan 

sampai saat ini masih dikenal dan diabadikan terutama karya-karyanya. 

Hamzah Fansuri pernah terjadi silang pendapat dalam pemahaman tasawuf 

yang kemudian memicu konflik yang melahirkan fatwa sesat dan 

pembantaian terhadap pengikut ajaran Hamzah Fansuri. Bias konflik yang 

terjadi pada masa itu, ternyata masih berpengaruh terhadap pemahaman 

tasawuf masyarakat Indonesia sampai saat ini, terutama pemahaman tentang 

wahdatul wujud yang dianggap sebagai paham yang menyesatkan.

C. Latar Belakang Masalah

Salah satu ajaran dalam tasawuf sering dikenal dengan wahdatul wujud,

Wahdatul wujud adalah ungkapan yang terdiri dari dua kata, yaitu wahdat dan al-

wujud. wahdat artinya sendiri, tunggal atau kesatuan, sedangkan al-wujud artinya 

ada. Dengan demikian, wahdatul wujud bearti kesatuan wujud.6 Jadi, Wahdatul 

wujud adalah konsep atau ajaran yang mengajarkan tentang kebersatuan wujud 

Tuhan dan ciptaannya. 

                                                          
6   Abuddin Nata,  Op. Cit, hlm. 215.



Istilah Wahdatul-Wujud sering diperdebatkan oleh para cendekiawan 

muslim sehingga menimbulkan berbagai kontroversi. Wahdatul wujud sering

dikaitkan dengan golongan sufi/tasawuf, bahkan golongan tasawauf dianggap 

sesat oleh sebagian orang. Orang yang tidak tahu tentang makna yang benar 

tentang wahdatul-wujud, bersikap menolak wahdatul-wujud secara mutlak, 

dengan memukul sama rata, antara pemahaman yang benar tentang wahdatul-

wujud yang dimaksud oleh para sufi, dengan pemahaman yang keliru 

tentang wahdatul-wujud yang ditampilkan oleh orang-orang yang sesat.

Perdebatan-perdebatan yang terjadi dikalangan para cendikiawan muslim 

tentang wahdatul wujud, menuai polemik yang berkepanjangan ditengah 

masyarakat, sehingga memunculkan para tokoh sufistik yang mendukung bahkan 

menentang keras wahdatul wujud.

Salah satu tokoh sufistik yang menganut paham wahdatul wujud, bahkan 

ajaran wahdatul wujud berasal darinya yakni Ibn ‘Arabi, seorang tokoh sufi yang 

tidak hanya menguasai ilmu-ilmu syariat, tetapi juga menguasai teori-teori filsafat. 

Menurut Ibn Arabi, wujud semua yang ada hanya satu dan wujudnya makhluq 

adalah ‘ain wujudnya khaliq. Tidak ada perbedaan antara keduanya (khaliq dan 

makhluq) itu dari segi hakikat. Sedangkan wujud alam adalah ain wujud Allah dan 

Allah adalah hakikat alam. Tidak ada perbedaan antara wujud qadim yang disebut 

Khaliq dengan wujud yang baru yang disebut makhluq.7

                                                          
7  K.Permadi, Pengantar Ilmu Tasawuf, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 99.



Tokoh sufistik sekaligus murid dari Hamzah Fansuri yang menganut paham 

wahdatul wujud (wujudiyyah) dengan konsep Martabat Tujuh yakni Syamsuddin 

Sumatrani. Konsep Martabat Tujuh mengajarkan bahwa segala sesuatu yang ada 

dalam alam semesta, termasuk manusia, adalah aspek lahir dari hakikat yang 

tunggal, yaitu Tuhan.8

Tokoh yang sangat menentang keras wahdatul wujud Hamzah Fansuri 

adalah Nuruddin al-Raniri yang dikenal sebagai penganut aliran Tasawuf Sunni. 

Nuruddin al-Raniri bersikap sangat menentang pemikiran-pemikiran Hamzah 

Fansuri tentang wahdatul wujud, yang menurutnya terdapat kerancuan pada 

paham yang dianut oleh Hamzah Fansuri. Menurut Nuruddin al-Raniri, Hamzah 

Fansuri telah menyamakan antara Tuhan dengan makhluk-Nya. Pendapat ini 

menurut Nuruddin al-Raniri tidaklah benar, bahwa wujud Allah itu Esa, tidak ada 

sesuatu yang menyertainya atau menyamainya. Dari adanya kesalahan tersebut 

maka Nuruddin al-Raniri menganggap paham yang dianut oleh Hamzah Fansuri 

termasuk paham yang dianggap sesat. Untuk mencegah paham tersebut 

berkembang luas, Nuruddin al-Raniri melakukan pencegahan dengan cara 

melakukan berbagai macam kritikan terhadap paham tasawuf Hamzah Fansuri.9

Abd Ra’uf al-Sinkili adalah ulama Aceh yang berupaya mendamaikan 

ajaran martabat alam tujuh yang dikenal di Aceh sebagai paham wahdatul wujud

atau wujudiyyah dengan paham sunnah. Meskipun begitu Abd Ra’uf al-Sinkili 

                                                          
8 M. Solihin, Melacak Pemikiran Tasawuf d Nusantara, (Jakarta: PT Raja Grapindo 

Persada, 2005), hlm. 39.
9 Alwi Shihab, Op.Cit, hlm. 129.



tetap menolak paham wahdatul wujud Hamzah Fansuri yang menganggap adanya 

penyatuan antara Tuhan dengan Hamba, serta menganggap sesat dan penganutnya 

dianggap murtad. Berbeda halnya dengan Nuruddin al-Raniri, dalam 

menanggapinya As-sinkli menyikapinya dengan lebih bijaksana. Menurut 

Abd.Rauf al Sinkli Rekonsiliasi antara tasawuf dan syari‟at, Dzikir dapat 

memperoleh fana‟ (wujud Allah). Menurutnya, ada tiga martabat perwujudan 

Tuhan. Yaitu Ahadiyyah, Wahdah atau Ta‟ayyun Awwal dan Wahdiyyah atau 

Ta‟ayyun Tsani.10

wahdatul wujud yang ada di Jawa, terwujud dalam bentuk manunggaling 

kawulo gusti (menyatunya manusia dengan Tuhan), yang diajarkan oleh Syaikh 

Siti Jenar. Konsep Syaikh Siti Jenar berbeda dengan dengan konsep Hamzah 

Fansuri, mereka memiliki konsep tentang bersatunya manusia dengan Tuhan, tapi 

dalam ajaran Syaikh Siti Jenar disebut manunggaling kawulo gusti yang 

bernuansa kejawen. Ajaran Syaikh Siti Jenar adalah ajaran kebatinan yang 

menekankan kepada aspek kejiwaan dari pada aspek lahiriah. Menurut pandangan 

Syaikh Siti Jenar, manusia terdiri dari jiwa dan raga yang mana jiwa sebagai 

penjelmaan dzat Tuhan dan raga adalah bentuk luar dari jiwa dengan dilengkapi 

panca indera maupun berbagai organ tubuh. Hubungan jiwa dan raga berakhir 

setelah manusia mati di dunia, sebagai lepasnya manusia dari belenggu alam 

kematian di dunia, yang selanjutnya manusia bisa manunggal dengan Tuhan.11

                                                          
10 M. Solihin, Op.Cit , hlm. 59.
11 M.Solihin, Op.Cit, hlm. 176.



Dari uraian beberapa pemikiran tokoh tentang wahdatul wujud, dapat 

diketahui terdapat perbedaan dan persamaan antara tokoh yang mendukung atau 

menentang keras wahdatul wujud, terutama wahdatul wujud Hamzah Fansuri 

yang menuai pro dan kontra yang berkepanjangan. Banyak yang menolak 

pemikiran wahdatul wujud Hamzah Fansuri, sehingga banyak para ulama semasa 

Hamzah Fansuri saling memperdebatkan wahdatul wujud Hamzah Fansuri.

Salah satu ulama besar Aceh yang datang memperkaya wacana tasawuf di 

Indonesia dengan corak tasawuf Falsafi yakni Hamzah Fansuri, dengan ajarannya 

tentang wahdatul wujud. Ajaran wahdatul wujud merupakan ajaran yang paling 

banyak mendapat perhatian dan pengikut dari kaum muslimin.12

Sebagai seorang sufi, Hamzah Fansuri mengajarkan bahwa Tuhan lebih 

dekat dari pada leher manusia sendiri.

         

      

Artinya: “dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui 

apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya 

daripada urat lehernya”(QS.Qaaf:16)

Tuhan juga tidak bertempat, sekalipun sering dikatakan bahwa Dia ada 

dimana-mana. Ketika menjelaskan ayat yang berbunyi:

                                                          
12Denis Lombard, Op. Cit, hlm. 223.



               

Artinya:”dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka kemanapun kamu 

menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas 

(rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS Al-Baqaraah:115)

Ia katakan bahwa kemungkinan untuk memandang wajah Allah di mana-mana 

merupakan wahdatul wujud. Para sufi menafsirkan “wajah Allah” sebagai sifat-

sifat Tuhan seperti Pengasih, penyayang, jalal, dan jamal.

Pada masa Hamzah Fansuri dipenuhi dengan berbagai macam kontroversial 

bahkan sampai menimbulkan konflik yang berkepanjangan, terutama antara 

Hamzah Fansuri dan muridnya Syamsuddin al-Sumatrani dengan Nuruddin Al-

Raniri yang memperdebatkan tentang wahdatul wujud Hamzah Fansuri, sehingga 

menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap para murid dan pengikutnya.

Berangkat dari latar belakang diatas, konsep wahdatul wujud merupakan 

suatu hal yang menarik untuk dibahas. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

mengangkat permasalahan tersebut dengan judul: Konsep Wahdatul Wujud

Dalam Pemikiran Hamzah Fansuri, disinilah peneliti ingin melihat dan

mendalami konsep wahdatul wujud Hamzah Fansuri.



D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, fokus 

persoalan yang akan ditemukan jawabannya dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep wahdatul wujud Hamzah Fansuri?

2. Bagaimanakah pengaruh konsep wahdatul wujud Hamzah Fansuri 

terhadap muridnya?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep wahdatul wujud Hamzah Fansuri.

2. Untuk mengetahui pengaruh wahdatul wujud Hamzah Fansuri terhadap 

muridnya.

Adapun penelitian dengan judul “Konsep Wahdatul Wujud Dalam Pemikiran 

Hamzah Fansuri” ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan tentang pemahaman 

Wahdatul Wujud dalam pemikiran Hamzah Fansuri.

2. Dapat menjadikan manusia lebih percaya kepada diri sendiri dan bebas 

melakukan pilihan dengan segala resiko, yang didasarkan pada 



pemahaman bahwa manusia ditakdirkan Tuhan untuk menjadi khalifah di 

muka bumi.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan 

memenuhi tujuan yang diharapkan, untuk menjawab permasalahan yang menjadi 

fokus penelitian, maka diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan 

standar penelitian ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam  penyusunan 

penelitian ini antara lain:

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini berjenis kepustakaan atau sering disebut Library Research. 

Library research adalah mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara 

mengumpulkan buku-buku literature yang diperlukan dan dipelajari.13

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian historis faktual tokoh, 

yaitu suatu penelitian yang memaparkan pemikiran tokoh sebagai objek material 

dan  konsep epitemologi sebagai bagian dari seluruh kerangka pemikiran tersebut 

sebagai objek formal.14

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi dengan 

bantuan bahan berupa buku-buku yang membahas tentang Wahdatul Wujud 

Hamzah Fansuri.

                                                          
13 M.Iqbal Hasan,  Pokok-pokok Materi Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: 

Ghia Indonesia), hlm. 37.
14 Anton Bakker, Metode-metode Filsafat, (Jakarta: Ghalia, 1984), hlm. 61.



2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi dengan cara 

membaca, mencatat, mengutip, serta mengumpulkan data-data yang diproleh 

menurut pokok bahasannya. Dalam kaitannya, peneliti menggunakan data primer 

dan data skunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diproleh secara langsung dari sumber aslinya.15

Dalam hal ini hanya ada satu buku yang termasuk ke dalam data primer yg ditulis 

Hamzah Fansuri “The Poem Of Hamzah Fansuri” Editing Drawes, G.W.J dan 

L.F. Brakel, “The Poem Of Hamzah Fansuri”, 1986, (Leiden:KITLV), buku ini 

adalah rangkuman dari karya-karya Hamzah Fansuri. Pada masa pemerintahan 

Sultan Iskandar Tsani (1937-1641) maupun fatwa Syekh Nuruddin al-Raniri 

menyatakan bahwa ajaran Syekh Hamzah Fansuri termasuk ajaran zindiq dan 

panteis, sehingga ribuan buku karangan atau karya-karya Hamzah Fansuri 

ditumpuk dihadapan Masjid Raya Kutaraja untuk dibakar hingga musnah. Hanya 

sedikit sekali karangan atau karya yang bisa diselamatkan. 

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang tidak berkaitan langsung dengan aslinya. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku, internet, dan lain-lain yang 

berkaitan dengan permasalahan pada objek penelitian, yaitu menegenai Konsep 

Wahdatul Wujud Dalam Pemikiran Hamzah Fansuri seperti:

                                                          
15 Ibid, hlm. 32.



- Denis Lombar. ” Kerajaan Aceh  Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)”.

KPG(Kepustakaan Populer Gramedia). Jakarta Selatan,2006.  

- Rosihin Anwar. “Akhlak Tasawuf”. Pustaka Setia. Bandung. 2010. 

- Abuddin Nata. “Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia”. Raja Grapindo Persada. 

Jakarta. 2014. 

- Afif Ansori. “Tasawuf Falsafi Syaikh Hamzah Fansuri”. Gelombang Pasang, 

Yogyakarta. 2004.

- M.Solihin,Rosihin Anwar.”Ilmu Tasawuf. Pustaka Setia”. Bandung. 2011.

- K.Permadi.”Pengantar Ilmu Tasawuf”. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. 

- Ris’an Rusli. “Tasawuf dan Tarekat”. jakarta. Raja Wali Perss. 2013.

- Abdullah Hawash. ”Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh-Tokohnya Di 

Nusantara”. Al-Ikhlas. Surabaya. 1980. 

- Solihin. ”Melacak Pemikiran Tasawuf di Nusantara”, Pt RajaGrafindo 

Persada. Jakarta. 2005. 

- Abdul Hadi. “Tasawuf  yang  Tertindas; Kajian Hermeneutik terhadap karya-

karya Hamzah Fansuri”. Paramadina. Jakarta. 2001.  

- Totok jumantoro, Samsul Munir Amir. “ Kamus Ilmu Tasawuf”. Amzah. 2012. 

3. Pengumpulan data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan beberapa tahapan dalam 

pengumpulan data diantaranya:



a. Klarifikasi

Dengan klarifikasi, peneliti mengumpulkan seluruh data dan sumber yang 

ada, baik literatur ataupun dari sumber lainnya yang akan dijadikan bahan 

penelitian, kemudian menyeleksinya terlebih dahulu mana data yang relevan dan 

akan digunakan dalam  penelitian ini.

b. Klasifikasi

Setelah peneliti mengklarifikasi data yang relevan dengan judul penelitian, 

maka langkah selanjutnya memilh-milah data yang telah diklarifikasi untuk 

kemudian dicocokkan dengan sub bab sistematika pembahasan, atau pada wlayah 

pembahasan manakah data itu akan dipergunakan.16

4. Analisis data

Analisis data merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan data 

secara sistematis guna mempermudah peneliti dalam meningkatkan pemahaman 

terhadap objek yang  sedang diteliti. Dalam menganalisa data yang telah diproleh 

peneliti menggunakan beberapa macam metode analisa, diantaranya sebagai 

berikut:

a. Metode Interpretasi 

Yaitu memahami pemikiran dari tokoh yang diteliti untuk dapat menangkap 

maksud dari tokoh tersebut, kemudian dibandingkan pula dengan pendapat-

                                                          
16 Kaelan, Metodologi Penelitian Kuantitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 

2005), hlm. 58.



pendapat dari peneliti lain tentang tema yang sama, kemudian beberapa data 

terkait untuk dipilih dan dipilah bagian-bagian pokok yang menyangkut 

pandangan tokoh yang bersangkutan atas tema yang dikemukakan.17

Kaitannya dengan penelitian ini untuk menangkap maksud dari konsep  

Hamzah Fansuri kemudian membandingkan dengan penelitian yang lain sehingga 

beberapa data yang terkait dipilih bagian-bagian pokoknya.

b. Metode Komparasi

Yaitu membandingkan pemikiran dari tokoh yang diteliti dengan pemikiran-

pemikiran tokoh lain. Tujuannya ialah untuk mengidentifikasikan kekuatan dan 

kelemahan pemikiran tokoh yang hasilnya akan tercermin dalam evaluasi.18

Kaitannya dengan penelitian ini untuk membandingkan pemikiran Hamzah 

Fansuri dengan tokoh lainnya, sehingga dapat mengidentifikasi kekuatan dan 

kelebihan dari pemikiran Hamzah Fansuri

c. Metode Kesinambungan Historis

pengembangan pikiran, baik berhubungan dengan lingkungan historis dan 

pengaruh-pengaruh yang dialaminya, maupun dalam perjalan kehidupan sendiri 

untuk menunjukan keberlangsungan dan relavansi dalam perkembangan dari dulu 

sampai sekarang dan akan datang.19

                                                          
17 Anton Bakker, Metode-metode Filsafat, (Jakarta: Ghalia, 1984), hlm. 21.
18 M. Baharudin, Kritik Atas Pemikiran Teologi Islam KH. Siradjuddin Abbas, (Bandar 

Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (LP2M) IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm. 18.

19 Ibid, hlm. 20.



Kaitannya dengan penelitian ini untuk menggali sejarah perkembangan ajaran 

Wahdatul Wujud yang diajarkan oleh Hamzah Fansuri masa lampau dan 

perkembangannya dari dulu sampai sekarang dan akan datang.

d. Metode Deduksi

Selanjutnya, setelah dilakukan analisa seperti disebut diatas, maka penulis 

menarik kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode 

logika deduksi. Metode deduksi adalah suatu metode yang dipakai untuk 

mengambil kesimpulan dari uraian-uraian yang bersifat umum kepada uraian yang 

bersifat khusus.20

G. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka adalah menjelaskan secara sistematis dan logis hubungan 

penelitian yang akan dilakukan, dengan penelitian yang terdahulu, atau dengan 

buku-buku mengenai topik yang akan diteliti.

Seperti telah disebutkan diatas pada pokok permasalahan, bahwa telaah ini 

mempokuskan pada kajian “ Konsep Wahdatul Wujud Dalam Pemikiran Hamzah 

Fansuri”. Penelitian ini memiliki objek material yakni Konsep Wahdatul Wujud, 

sedangkan objek formalnya adalah Pemikiran Hamzah Fansuri.

Dan berdasarkan proses pembacaan literature-literature yang telah dilakukan 

oleh peneliti, masih sedikit yang mengkaji Wahdatul Wujud Hamzah Fansuri. 

Kajian tentang Konsep Wahdatul Wujud Dalam Pemikiran Hamzah Fansuri, 

dalam karya ilmiah diantaranya:

                                                          
20 Anton Bekker, Metodelogi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: Kanius, 1990), hlm. 17.



1. Karya penelitian yang berjudul “Konsep Wahdat al-Wujud Ibn `Arabi dan 

Manunggaling Kawulo Lan Gusti Ranggawarsita (Studi Komparatif)”. Yang 

ditulis oleh Uswatun Hasanah, Jurusan Aqidah dan Filsafat, Fakultas 

Ushuluddin UIN Walisongo Semarang, 2015 M. Di deskripsikan antara lain 

bab kedua; tentang tinjauan umum tentang wahdat alwujūd dan manunggaling 

kawulo lan gusti, bab ketiga; konsep wahdat al-wujūd Ibn ‘Arabī dan 

manunggaling kawulo lan gusti Ranggawarsita.

2. Karya penelitian yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Keimanan Dalam 

Paham Wahdat al-Wujud Ibn ‘Arabi”. Yang ditulis oleh Muhammad Ali 

Mufti, jurusan PAI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 1434 H/ 2014 M. Di deskripsikan antara lain bab kedua; 

tentang deskriptif wahdat al-wujud.

3. Karya penelitian yang berjudul “Kritik Syaikh Nuruddin al-Raniri Terhadap 

Hamzah Fansuri (Kajian Atas Konsep wujudiyyat)”. Yang ditulis Susanti, 

Jurusan Aqidah Filsafat, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 

1427 H/ 2006 M. Di deskripsikan antara lain bab kedua; tentang konsep 

wujudiyyat dalam Islam, bab ketiga; berbicara tentang konsep wujudiyyat

dalam pemikiran Syaikh Nuruddin Ar-Raniri dan Hamzah Fansuri, dan bab 

keempat; berbicara tentang kritik Syaikh Nuruddin Ar-Raniri terhadap konsep 

wujudiyyat Hamzah Fansuri.

4. Karya teks yang berbentuk sebuah buku yang berjudul “Tasawuf Falsafi 

Syaikh Hamzah Fansuri” Gelombang Pasang, Yogyakarta (2004) karya Afif 



Anshori. Di deskripsikan antara lain bab kedua; tentang Islam di Aceh sampai 

awal abad ke-17, bab ketiga; tentang Hamzah Fansuri: biografi dan akar 

pemikiran, bab keempat; tentang diskursus pemikiran Hamzah Fansuri, dan 

bab kelima; berbicara tentang sanggahan Nuruddin al-Raniri. 

5. Karya teks yang berbentuk sebuah buku yang berjudul “Melacak Pemikiran 

Tasawuf di Nusantara” Raja Grapindo Persada, Jakarta (2005) karya M. 

Solihin. Di deskripsikan antara lain bab kedua; tentang sejarah dan pemikiran 

tasawuf di Aceh, bab ketiga; tentang tentang sejarah dan pemikiran tasawuf di 

Sumatra Barat, bab keempat; tentang sejarah dan pemikiran tasawuf di Sumatra 

Selatan, bab kelima; tentang sejarah dan pemikiran tasawuf di Pulau Jawa, bab 

keenam; tentang sejarah dan pemikiran tasawuf di Sulawesi, dan bab ketujuh; 

tentang sejarah dan pemikiran tasawuf di Kalimantan. 

6. Karya teks yang berbentuk sebuah buku yang berjudul “IBN AL-‘ARABI 

Wahdat al-Wujud dalam Perdebatan” Paramadina, Jakarta (1995) karya 

Kautsar Azhari Noer. Di deskripsikan antara lain bab kesatu; berbicara tentang 

Ibn al-‘Arabi, bab kedua; berbicara tentang wahdat al-wujud Ibn al-‘Arabi, bab 

ketiga; berbicara tentang panteisme. dan bab keempat; berbicara tentang 

polemik pemakaian panteisme untuk wahdat al-wujud. 



BAB II

KONSEP WAHDATUL WUJUD

A. Pengertian Wahdatul Wujud

Sebelum membicarakan doktrint wahdatul wujud, adalah yang paling 

penting untuk memperjelas terlebih dahulu apa yang dimaksud oleh kata wujud 

(being, al-wujud), dan perkataan “Tuhan adalah wujud mutlak.” ( Allah huwa al-

wujud al-haqq).

Ada dua pengertian berbeda yang mendasar dalam memahami istilah 

“wujud”:

a. Wujud sebagai suatu konsep: ide tentang “wujud” eksistensi, bahwa realitas 

sebagai suatu subtansi pada akhirnya adalah satu, secara lahiriah identik 

dengan objek-objek yang ada, mendapatkan identifikasinya yang paling 

lengkap didalam suatu realitas yang ada, yang merupakan sumber dari semua 

yang punya eksistensi.

b. Bisa berarti yang mempunyai wujud, yakni ada (eksists) atau yang hidup 

(subsit).21

Secara etimologi (bahasa), kata Wahdāt al-Wujūd adalah ungkapan yang 

terdiri dari dua kata yakni Wahdāt dan al-Wujūd. Wahdāt artinya tunggal atau 

kesatuan, sedangkan Wujūd artinya ada, keberadaan atau eksistensi. Secara
                                                          

21 A.E.Afifi, Filsafat Mistis Ibnu Arabi, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995), hlm. 13. 



terminology (istilah) Wahdāt al-Wujūd berarti kesatuan eksistensi. Tema sentral 

pembicaraan Wahdāt al-Wujūd adalah mengenai bersatunya Tuhan dengan alam 

atau dengan kata lain Tuhan meliputi alam, dengan demikian pengertian secara 

radix, kata Wahdāt al-Wujūd berarti paham yang cenderung menyamakan Tuhan 

dengan alam semesta, paham ini mengakui tidak ada perbedaan antara Tuhan 

dengan makhluk, kalaupun ada maka hanya pada keyakinan bahwa Tuhan itu 

adalah totalitas, sedangkan makhluk adalah bagian dari totalitas tersebut, dan 

Tuhan (Allah SWT) menampakkan diri pada apa saja yang ada di alam semesta, 

semuanya adalah penjelmaan-Nya, tidak ada sesuatu apapun di alam ini kecuali 

Dia.22

Kata Wujūd, bentuk masdar dari wajada atau wujida, yang berasaldari akar 

w j d, tidak terdapat dalam al-Quran bentuk masdar dari akar yang sama, yang 

terdapat dalam Al-Quran adalah wūjd (Qs. 65:6), adapun bentuk fi`il dari akar 

yang sama banyak terdapat dalam al-Quran (Qs. 3:37, 18:86,27:23, 93:7, 4:43, 

18:69 dan 7:157). Kata Wujūd mempunyai pengertian obyektif dan juga subyektif. 

Dalam pengertian obyektif, kata Wujūd adalah masdar dari kata 

wujida=ditemukan, biasanya diartikan dalam bahasa Inggris dengan being atau 

existence. Sedang dalam pengertian subyektifnya , kata Wujūd adalah masdar dari 

                                                          
22 http://eprints.walisongo.ac.id/4308/1/104111012.pdf, tanggal 21-12-2016, pukul 21.25



kata wajada, yang berarti menemukan, dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris 

dengan finding.23

Istilah Wujūd yang biasanya diterjemahkan sebagai keberadaan, eksistensi, 

pada dasarnya berarti menemukan, ditemukan, dengan demikian lebih dinamis 

dari pada eksistensi biasa. Maka Wahdāt al-Wujūd bukan sekedar kesatuan 

keberadaan, tetapi juga kesatuan eksistensialisasi dan persepsi tindakan itu, istilah 

ini terkadang menjadi sinonim –semu Syuhūd (perenungan, penyaksian). 

Ada dua pengertian berbeda yang mendasar dalam memahami istilah 

Wujūd: 

(1) Wujūd sebagai suatu konsep ide tentang Wujūd eksistensi (Wujūd bil ma’nā al-

masdari).

(2) Wujūd yang berarti bisa mempunyai Wujūd yakni yang ada (exist) atau yang 

hidup (subsist) (Wujūd bil ma’nā maujūd).

Kata Wujūd dalam sistem Ibn `Arabī digunakan untuk menyebut wujud 

Tuhan, yaitu satu-satunya wujud adalah wujud Tuhan dan tidak ada wujud selain 

wujud-Nyayang berarti apapun selain Tuhan tidak mempunyai wujud, akan tetapi 

pada waktu yang lain Ibn `Arabī juga menggunakan kata wujud untuk menunjuk 

pada selain Tuhan. Tetapi Ia menggunakanya dalam pengertian metaforis (majāz) 

untuk mempertahankan bahwa wujud hanya milik Tuhan, sedangkan wujud yang 

ada pada alam hakikatnya adalah wujud-Nya yang dipinjamkan kepadanya. 
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Seperti halnya cahaya hanya milik matahari, tetapi cahaya itu dipinjamkan kepada 

penghuni bumi. Hubungan antara Tuhan dengan alam sering digambarkan seperti 

hubungan antara cahaya dan kegelapan. 

Pada tingkatan tertinggi wujud adalah realitas Tuhan yang absolute dan tak 

terbatas yakni wājib al Wujūd. Dalam pengertian ini wujud menandakan esensi 

Tuhan atau hakikat satu-satunya realitas yang nyata disetiap sisi. Sedangkan pada 

tingkatan terbawah, wujud merupakan subtansi yang meliputi segala sesuatu 

selain Tuhan, dalam pengertian ini wujud menunjuk pada keseluruhan kosmos, 

kepada segala sesuatu yang eksis, karena wujud juga dapat digunakan untuk 

merujuk pada eksistensi setiap dan segala sesuatu yang ditemukan dalam jagat 

raya ini.24

Wujudiyyat atau Wahdatul wujud adalah ungkapan yang terdiri dari dua 

kata, yaitu wahdat dan al-wujud. Wahdat artinya sendiri, tunggal atau kesatuan, 

sedangkan al-wujud artinya ada. Wahdatul wujud bearti “kesatuan wujud”. Makna 

yang lebih luas dari wujudiyyat dapat diartikan sebagai kesatuan eksistensial dan 

persepsi tentang keberadaan Tuhan dalam hubungan dengan makhluk 

(ciptaannya).25

Menurut Ibn Arabi makna wujud menunjukan arti wujud Tuhan sebagai 

salah satu-satunya wujud. Tidak ada wujud lain selain wujud-Nya. Ini berarti 

apapun selain Tuhan tidak mempunyai wujud, secara logis dapat diambil 
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kesimpulan bahwa wujud tidak dapat diberikan sesuatu selain Tuhan (ma siwa 

Allah).26

Harun Nasution lebih lanjut menjelaskan paham ini dengan mengatakan, 

bahwa dalam paham wahdatul wujud, nasut yang ada dalam hulul diubah menjadi 

khalaq (makhluk) lan lahut menjadi haqq (Tuhan). Khalaq dan haqq adalah dua 

aspek bagian sesuatu. Aspek yang sebelah luar disebut khalaq dan aspek yang 

sebelah dalam disebut haqq. Kata-kata khalaq dan haqq ini merupakan padanan 

kata al-‘arad (accident) dan al-jauhar (substance) dan al-zahir (lahir-luar-tampak) 

dan al-bathin (dalam, tidak tampak).27

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik suatu pengertian wujudiyyat 

secara umum adalah faham yang membicarakan tentang kesatuan keberadaan 

(wujud) Tuhan dalam kaitannya dengan makhluk selaku pencipta.

B. Sejarah Perkembangan Wahdatul Wujud

Doktrin tentang Wahdāt al-Wujūd selalu dihubungkan dengan Ibn `Arabī, 

karena Ia dianggap sebagai pendirinya. Meskipun doktrin Wahdāt al-Wujūd 

dihubungkan dengan aliran Ibn `Arabī, doktrin yang kira-kira sama atau senada 

denganya telah diajarkan oleh beberapa sufi jauh sebelum Ibn `Arabī. Adapun Ibn

`Arabī sendiri tidak pernah menggunakan istilah Wahdāt al-Wujūd, dianggap 

sebagi pendiri Wahdāt al-Wujūd dikarenakan ajaran-ajarannya yang mengandung 
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teori ide tentang Wahdāt al-Wujūd. Jauh sebelum perkembangan mistisisme Islam 

(tasawwūf), para filosof klasik sudah terlebih dulu membicarakan tentang yang 

satu, wājib al Wujūd (Tuhan), pluralisme maupun dualisme hubungan antara 

Tuhan dengan alam. Al-Kindî (wafat 873 M), menurutnya Tuhan hanya satu, dan 

tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Tuhan Maha Esa, selain dari Tuhan 

semuanya mengandung arti banyak. Tuhan adalah wujûd yang sempurna dan tidak

didahului wujûd lain. Wujud-Nya tidak berakhir, sedangkan wujûd lainnya 

disebabkan wujûd-Nya. Hakekat Tuhan adalah wujûd yang benar (al-Haqq) 

adalah satu-satunya, sebab bukan yang asalnya tidak ada kemudian menjadi ada. 

Ia selalu mustahil tidak ada, Ia selalu ada dan akan selalu ada. Oleh karenanya 

Tuhan adalah wujûd sempurna yang tidak didahului oleh wujûd lain, tidak

berakhir wujûd-Nya dan tidak ada wujûd kecuali dengan-Nya. Ibnu Sina (wafat 

1027 M), dalam filsafat wujûd-nya, segala yang ada ia bagi pada tiga tingkatan 

sebagai berikut: 

1. Wajib al-wujûd, esensi yang mesti mempunyai wujûd. Disini esensi tidak bisa 

dipisahkan dari wujûd, keduanya adalah sama dan satu. Esensi ini tidak dimulai 

dari tidak ada, kemudian berwujûd, tetapi Ia wajib dan mesti berwujud selama-

lamanya. Lebih jauh Ibn Sina membagi wajib al-wujûd ke dalam wajib al-

wujûd bi dzati dan wajib al- wujûd bi ghairihi. kategori yang pertama ialah 

yang wujûd-Nya dengan sebab dzat-Nya semata, mustahil jika diandaikan tidak 



ada. Kategori yang kedua ialah wujûd yang terkait dengan sebab adanya 

sesuatu yang lain di luar dzat-nya.

2. Mumkin al-wujûd, esensi yang boleh mempunyai wujûd dan boleh pula tidak 

berwujud. Dengan kata lain, jika ia diandaikan tidak ada atau diandaikan ada, 

maka ia tidaklah mustahil, yakni boleh ada dan boleh tidak ada. Mumkin al-

wujûd jika dilihat dari dari segi esensinya, tidak harus ada dan tidak harus tidak 

ada karenanya ia disebut dengan mumkinal-wujûd bi dzatî. Ia pun dapat pula 

dilihat dari sisi lainnya sehingga disebut mumkin al-wujûd bi dzatihi dan wajib 

al-wujûd bi ghairihi. Jenis mumkin mencakup semua yang ada, selain Allah. 

3. Mumtani’al-wujûd, esensi yang tidak dapat mempunyai wujûd, seperti adanya 

sekarang ini juga kosmos lain selain kosmos yang ada ini. 

Hanya Tuhan saja yang memiliki wujûd Tunggal, secara mutlak, sedangkan 

segala sesuatu yang lain memiliki kodrat yang mendua. Tuhan sebagai sebab 

pertama, Ia bebas materi, Esa, dan Tunggal dalam segala hal. Ia tidak memiliki 

genus dan deferensia, dua unsur wajib dari sebuah definisi, oleh karena itu tidak 

ada definisi baginya, yang ada hanya nama. Bersifat imateriil, Ia murni baik, 

karena hanya dalam materilah sumber segala kekurangan, terletak kejahatan 

(keburukan). Tuhan adalah yang dicintai dan pecinta, yang disenangi dan yang 

menyenangi, Ia adalah keindahan tertinggi karena tidak ada keindahan yang lebih 

tinggi dari pada menjadi intelek murni, jauh dari segala kekurangan. Adanya 



segala makhluk, dapat dibenarkan pendapatnya sebagai bukti tentang adanya 

Tuhan. Tuhan adalah sebab yang efisien dari alam, tidak didahului oleh waktu. 

Dengan kata lain, hubungan antara sebab dan akibat dan dari manapun sebab itu, 

datangnya akan sampai kepada Allah sebagai sebab, bertindak dalam alam yang 

bergerak terus-menerus dalam wujudnya yang ada, sebagai sebab dirinya sendiri 

atau dibutuhkan oleh yang lain. 

Perkembangan mistisisme Islam yakni pada awal abad ke-7, yaitu 

munculnya sufi-sufi yang mengabdikan diri mereka bagi kesucian hidup (warā`), 

ketekunan beribahdah (khusyû`) dan perenungan (fikr) terhadap kedaan manusia 

dan hubunganya dengan Tuhan-nya, mereka menjahui kemegahan duniawi, 

semisal Hasan Al-Bashri (w.728) dengan konsep nya Khaûf dan Raja`, dan salah 

satu tokoh ascetic perempuan yang tak terlupakan sampai hari ini, yaitu Rābi’ah 

Al-‘Adawiyyah (w.801), dialah yang pertama kalinya yang memperkenalkan 

konsep tentang cinta Ilahi sebagai sendi utama bagi kehidupan keagamaan, suatu 

ketika ia ditanya tentang apakah dia mencintai Tuhan atau membenci setan, 

Rabiah-pun menjawab “cintaku kepada Tuhan telah memenuhi segenap hatiku, 

sehingga tak tersisa lagi ruang untuk mencintai atau membenci selain-Nya. 

Pada abad berikutnya, pusat gerakan mistis ini berpindah ke Baghdad dan 

beberapa figur terkemuka pada awal sejarah sufisme, diantaranya yaitu Al-

Muhāsibi (w.857), Ibn Abi Dunya (w.894), Ma`rûf Al-Karkhi (w.815) dan Abû 

Qāsim Al-Junaid (w.911). Mistisisme Al-Muhāsibi didasarkan pada dua pilar 



yaitu menghisab diri sendiri (muhāsabah) dan kesedihan menanggung derita dan 

musibah demi Tuhan, kekasih utamanya. Ujian keimanan yang sejati menurutnya 

yaitu kerelaan untuk mati dan ketabahan (shabr) menanggung penderitaan yang 

sangat menderita, Al-Junaid (murid Al-Muhāsibi), Al-Saqati (w.870) dan Abû 

Hafs Al-Haddād (w.873) sangat berpengaruh dalam perkembangan mistisisme 

Islam, pemikiran Al-Muhāsibi ditandai oleh rasa (sense) yang tinggi akan 

transendensi dan keesaaan Tuhan, esensi kehidupan manusia adalah keinsafan 

hamba atas jarak yang terbentang antara Tuhan dan dirinya, ia menyebut 

keinsafan ini sebagai pemisahan (ifrād) yang abadi dari yang fanā’, sekaligus 

sebagai pengakuan atas keesaan Tuhan (tauhid). 

Ma`rûf Al-Karkhi (w.200/815), seorang sufi terkenal di Baghdad yang 

hidup empat abad sebelum Ibn `Arabī, dianggap pertama kali yang 

mengungkapkan syahadat dengan kata-kata “tiada sesuatupun dalam wujud 

kecuali Allah”, Abû al-‘Abbās Qassāb (abad ke 4/10) mengungkapkan kata-kata 

yang senada:”tiada sesuatupun dalam dua dunia kecuali Tuhanku, segala sesuatu 

yang ada (maujudāt) segala sesuatu selain wujud-Nya adalah tiada (ma`dûm)”. 

Sedangkan Al-Qûnawī menggunakan istilah wahdāt al-wujûd untuk menunjukan 

bahwa keesaan Tuhan, dan tidak mencegah keanekaan penampakanya. Meskipun 

Esa dalam Zat-Nya atau dalam hubungannya dengan tanzīh-Nya, wujud adalah 

banyak dalam penampakannya atau dalam hubunganya dalam tasybīh-Nya. 



Sufi lain sebelum Ibn `Arabī yang lebih kurang mengemukakan pernyataan-

pernyataan yang dianggap mengandung doktrin wahdāt al-wujûd ialah Abû 

Hāmid Al-Ghazālī (w.505 H/1111 M), dalam salah satu karyanya ia berkata 

”sesuatu yang maujûd dengan sebenar-benarnya adalah Allah SWT, sebagaimana 

cahaya yang sebenar-benarnya adalah Allah SWT”, ”tidak ada wujud kecuali 

Allah dan wajahNya, dengan itu pula, maka segala sesuatu binasa kecuali 

wajahNya secara azali dan abadi”.

Tokoh yang kiranya paling berperan dalam mempopulerkan istilah wahdāt 

al-wujûd adalah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyyah (w.728 H/1328 M), ia adalah 

pengecam keras Ibn `Arabī dan pengikutnya, sejak zaman Ibn Taimiyyah dan

seterusnya, istilah wahdāt al-wujûd secara umum digunakan untuk menunjukan 

seluruh doktrin yang diajarkan Ibn `Arabī dan para pengikutnya. Pengertian 

wahdāt al-wujûd menurut Ibn Taimiyah berbeda dengan pengertian wahdāt al-

wujûd Ibn `Arabī. Menurut Ibn Taimiyyah wahdāt al-wujûd adalah penyamaan 

Tuhan denga alam, perbedaanya dengan Ibn `Arabī ialah bahwa dia tidak melihat 

aspek tanzīh dalam ajaran yang sama, dia hanya melihat dari sisi tasybīh dalam 

ajaran Ibn ‘Arabī. Padahal kedua aspek (tanzīh dan tasybīh) ini berpadu menjadi 

satu dalam ajaran Ibn ’Arabi. 

Melalui sufi dari Gujarat, India, Muhammad ibn Fadl Allâh al-Burhanpûrî 

(w. 1029), ajaran tasawuf Ibn’Arabî menyebar di Asia Selatan. Di sini, tasawuf 

Ibn al-‘Arabî diulas dan diperkenalkan oleh sejumlah ulama sufi seperti Hamzah 



Fansûri, Syams al-Dîn al-Sumatrânî, ‘Abd al-Shamad al-Fâlimbânî, Dawûd al-

Fathânî, Muhammad Nafîs al-Banjârî, dan yang lainnya.

Dalam studi modern di Barat, doktrin ini lebih dikenal dengan istilah 

panteisme, monism, monism panteistik, dimana dalam dunia kejawen istilah 

wahdāt al-wujûd mempunyai arti yang sama dengan manunggaling kawulo lan 

gusti (bersatunya hamba dengan Tuhan),  pamoring kawulo lan gusti, jumbuhing 

kulo lan gusti. Istilah wahdāt al-wujûd, maupun istilah manunggaling kawulo 

gusti (dalam bahasa Jawa) mempunyai arti yang sama yakni kesatuan eksistensi 

(bersatunya antara Tuhan dengan hamba).28

Ajaran wahdatul wujud atau wujudiyyat secara esensial telah berkembang 

jauh sebelum munculnya Ibn ‘Arabi. Diantra sufi sebelum Ibn ‘Arabi yang dapat 

dianggap mengemukakan doktrin wahdatul wujud, yaitu Ma’ruf al-Kharki 

(815M/200), Abu al-Abbas Qossab (abad ke-10 M/4 H), Manshur al-Hallaj (922 

M), Abdullah Anshari (1089), Ali Utsman al-hujwiri (abad ke-11 M), Imam al-

Ghazali (1111), Ahmad al-Ghazali (1123 M), ‘Ayn al-Qudlat al-hamadani dan 

lain-lain. Jalal al-Din al-Rumi (1273) sebenarnya juga mengemukakan ajaran 

wujudiyyat walaupun namanya jarang dihubungkan dengan ajaran tersebut.29

Menurut Hamka, Ibnu ‘Arabi dapat disebut sebagi orang yang telah sampai 

pada puncak Wahdatul Wujud, dia telah menegakkan fahamnya dengan 
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berdasarkan renungan pikir, filsafat dan zauq tasawuf. Ia menyajikan pelajaran 

tasawufnya dengan bahasa yang agak berbelit-belit dengan tujuan untuk 

menghindari tuduhan, fitnah, dan ancaman kaum awam.30

Gagasan Ibn ‘Arabi menurut Scimmel tersebar ke seluruh dunia Islam, 

terutama wilayah-wilayah yang berbahasa Persia dan Turki.31 Sadr al-Din al-

Qunawi meneruskan dan memperkenalkan gagasan Ibn’Arabi. Dikemudian hari 

Yunus Emre, seorang penyiar Turki menghasilkan sajak mistik sejati. Di India 

tariqat-tariqat memperoleh tempat berpijak yang kokoh dan nama-nama seperti 

Mu’in al-Din Chisti, Baha’u al-din Zakariya Multani, Farid Ganj Shakar, 

Nizamuddin Awliya, Fakhruddin Iraqi, serta beberapa nama lain yang 

menggambarkan keagungan abad ketiga belas. Beberapa tariqat di Mesir 

bermunculan, dari Badawiyyah sampai Shadzaliyyah. Aktivitas Ibn ‘Arabi dan 

pengikut-pengikutnya memberikan mereka kerangka untuk meletakkan gagasan 

utama. Namun doktrin wahdatul wujud yang diajarkan Ibn ‘Arabi selain 

mendapatkan simpati dari banyak orang dan penguasa, juga mendapat kecaman 

dari para ulama ortodoks. Sepeninggalan beliau kontroversi itu terus berlanjut. 

Diantara para ulama yang menentang paham wahdatul wujud adalah Ibnu 

Taymiyyah (750 H/1350 M), al-Taftazani (791 H/1389 M) dan Ibrahim al-Baqa’I 

(885 H/1480 M ). Ibn Taymiyyah misalnya menuduh Ibn ‘Arabi berkeyakinan 

wujud hanya satu, wujud alam adalah wujud Allah, wujud makhluk adalah wujud 
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Khalik dan segala sesuatu adalah perwujudan-Nya. Ia menuduh Ibn ‘Arabi 

sebagai zindik dan kafir.32

Kata wujud tidak hanya mempunyai pengertian “objektifnya” tetapi juga 

“subyektifnya”. Dalam pengertian objektifnya kata wujud adalah masdar dari 

wujida yang berarti “ditemukan”. Dalam pengertian inilah kata wujud biasanya 

diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris dengan Being atau Existence. Dalam 

pengertian subjektifnya, kata wujud adalah masdar dari wajada yang berarti 

“menemukan”. Dalam pengertian kedua ini, kata wujud diterjemahkan kedalam 

bahasa Inggris dengan “finding”. Dalam pengertian “subyektifnya” kata wujud 

terletak asfek Epistemologis dan dalam pengertian “obyektifnya” terletak asfek 

Ontologis. Dalam sistem Ibn ‘Arabi, kedua asfek menyatu secara harmonis. 

Mungkin tokoh yang paling besar perannya dalam mempopulerkan istilah 

wahdatul wujud ialah Taqi al Din Ibn Taimiyyah (728/1328), pengecam keras Ibn 

‘Arabi dan pengikutnya. Ibn Taymiyyah sering menggunakan istilah wahdatul 

wujud dalam karya-karyanya. Kritik Ibn Taymiyyah mempengaruhi alam pikiran 

beberapa ulama anti wujudiyyah di India yang mencapai puncaknya pada Syekh 

Ahmad Sirhindi (1563-1605), seorang sufi aliran Naqsyabandiyah. Sirhindi 

menyerang paham wahdatul wujud dengan tajam sambil memperkenalkan wahdat 

al-Syuhud yang dianggapnya lebih benar dibandingkan dengan paham wujudiyyat. 
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Sirhindi menyatakan bahwa doktrin wahdatul wujud bertentangan dengan 

berbagai prinsip dasar ajaran Islam.33

Pertentangan yang terjadi di India ini dibawa oleh Nuruddin al-Raniri ke 

Aceh pada tahun 1637 M. Dimana pada masa itu sebagai penganut wujudiyyat 

Aceh telah dipengaruhi oleh paham martabat tujuh (yang merupakan 

penyederhanaan ajaran Ibn ‘Arabi) Syekh Muhammad Fadl Allah al-Burhanpuri. 

Fatwa Nuruddin al-Raniri yang mengkafirkan paham wujudiyyat menyebabkan 

para pengikut Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumatrani dihukum oleh pihak 

penguasa dengan hukuman bunuh dan literatur yang mereka miliki dibakar.34

Kecurigaan terhadap doktrin wahdatul wujud juga datang dari ulama 

modernis seperti Muhammad ‘Abduh (1323 H/1905 M). Muhammad Abduh 

mencela al-Futuhat al-Makkiyyah bahwa karya-karya sejenis ini tidak akan dilihat 

kecuali oleh orang-orang tertentu, karena simbolisme dalam karya tersebut akan 

membawa kesesatan yang tidak dikenal.35

Pada November 1975 Direktur Keguruan Institut al-Azhar di Tanta, Syekh 

Kamal Ahmad Awn menulis surat terbuka dalam sebuah surat kabar yang terbit di 

Kairo. Surat tersebut berisi tuduhan bid’ah atas ajaran Ibn ‘Arabi, serta 

menuduhnya membahayakan dan pahamnya tentang Tuhan adalah politeisme. 

Sebab penggambaran Ibn ‘Arabi tentang nama-nama Tuhan membuat nama-nama 
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itu sebagai entitas yang berbuat secara independen seperti dewa-dewa olympus. 

Karena itu Ahmad Awn memohon penerbitan al-Futuhat edisi Osman Yahya 

dilarang. Kontroversi Ibn ‘Arabi di Mesir itu memuncak ketika persoalan tersebut 

dibawa ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Mesir. Pada februari 1979, DPR 

Mesir memutusrkan pelarangan penerbitan sisa-sisa al-Futuhat dan peredaran 

bukunya yang telah diterbitkan. Walaupun akhirnya larangan itu dicabut atas 

protes dari para pembela Ibn ‘Arabi.

Di Pakistan, kontroversi wahdatul wujud dibawa-bawa pula oleh Javid 

Ansari, seorang tokoh jama’at Islam, kedalam perdebatan ilmu pengetahuan di 

dunia Islam yang dimuat dalam Arabia pada Tahun 1982 dan 1983. Ansari 

menuduh Prof.Abd as-Salam (pemenang hadiah nobel 1979 dalam bidang fisika) 

membawa teori sesat kesatuan wujud melalui penelitian ilmiahnya yang di klaim 

menunjukan adanya kesatuan terdasar dalam alam.36

Dalam studi modern di Barat, doktrin wahdatul wujud diberi label-label 

pantheisme, monisme, dan lainnya. Sarjana-sarjana Barat mempelajari sistem 

pemikiran Ibn ‘Arabi sebagaimana pemikiran-pemikiran Islam lainnya, dalam 

kerangka acuan Barat, yang mereka anggap valid untuk semua sistem pemikiran.37

C. Konsep-Konsep Wahdatul Wujud Menurut Sufistik 

Membicarakan wahdatul wujud secara tidak langsung biasa dihubungkan 

dengan Ibn ‘Arabi (lengkapnya Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad Muhyiddin 
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Ibn al-‘Arabi al-ta’i al-Hatimi) yang dianggap sebagai pendirinya dan tokoh yang 

menjadi pelopor paham wahdatul wujud. Dia lahir di kota Murcia Spanyol pada 

tahun 1165 M. Ibnu ‘Arabi belajar di Seville, kemudian setelah selesai pindah ke 

Ruris, disana Arabi mengikuti dan memperdalam aliran sufi pada tahun 1202 M. 

Ibnu al-‘Arabi pergi ke Mekkah pada 1240 M. Negeri-negeri yang telah 

dikunjungi antara lain: Mesir, Syiria, Irak, Turki dan akhirnya ia menetap di 

Damaskus. Disana ia meninggal dunia pada tahun 1240 M. Buku Ibnu ‘Arabi 

yang terkenal adalah “Al-Futuhat Al-Makkiah” pengetahuan-pengetahuan yang 

dibukukan di mekkah dengan tersusun sebanyak 12 jilid. Buku lainnya 

adalah “Futuh al-Hikmah” (permata-permata hikmah).38  

Ibnu al-‘Arabi sendiri tidak pernah menggunakan istilah wahdatul wujud, 

tetapi ajaran-ajarannya mengandung ide wahdatul wujud. Menurut Ibn ‘Arabi, 

wujud alam adalah ‘ain wujud Allah dan Allah adalah hakikat alam. Tidak ada 

perbedaan antara wujud yang qadim yang disebut Khaliq dengan wujud yang baru 

yang disebut makhluq. Tidak ada perbedaan antara ‘abid dengan ma’bud. Bahkan, 

‘abid dan ma’bud atau antara yang menyembah dan yang disembah adalah satu. 

Perbedaan itu hanya pada rupa dan ragam dari hakikat yang satu. Untuk 

pernyataan tersebut Ibn ‘Arabi mengemukakannya lewat syairnya:

“Hamba adalah Tuhan, dan Tuhan adalah hamba.
                                                          

38 http://www.fauzulmustaqim.com/2015/11/makalah-tasawuf-wahdatul-wujud.html, tgl 
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Demi syu’ur (perasaan) ku, siapakah yang mukallaf
Jika Engkau katakan hamba, padahal dia Tuhan
Atau Engkau katakan Tuhan, yang mana yang diberi taklif.”39

Menurut pemikiran tasawufnya, bahwa Tuhan ingin melihat diri-Nya dari 

luar diri-Nya maka dijadikanNya Alam, Alam merupakan cermin bagi Tuhan. 

Pada benda-benda yang ada dalam alam karena esensinya ialah sifat 

Ketuhanannya, Tuhan melihat diriNya. Dari sini timbullah paham kesatuan 

wujud. yang banyak dalam alam ini hanya dalam penglihatan banyak, pada 

hakikatnya semua itu satu. Tak ubahnya sebagai orang yang melihat dirinya dalam 

beberapa cermin yang diletakkan di sekelilingnya. Di dalam tiap cermin ia lihat 

dirinya. Dalam cermin-cermin itu dirinya kelihatan banyak. tetapi dirinya hanya 

satu. Sebagai dijelaskan dalam Fasus Al-Hikam wajah sebenarnya hanya satu, 

tetapi kalau cermin diperbanyak wajah kelihatannya banyak pula, Atau sebagai 

kata Parmenides, yang ada itu satu, yang banyak hanyalah ilusi.

Ringkasan dalam tasawuf Ibnu ‘Arabi yang bersatu dengan Tuhan bukan 

hanya manusia tetapi semua makhluk, semuanya mempunyai wujud satu dengan 

Tuhan. Oleh sebab itu ada orang yang menyebut filsafat Ibnu Al-‘Arabi ini 

panteisme, sungguhpun nama itu tidak sesuai dengan faham wahdatul wujud. 

Meskipun demikian, istilah wahdatu wujud yang dipakai untuk menyebut 

ajaran sentralnya itu, tidaklah berasal darinya, tetapi berasal dari Ibn Taimiyah, 
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tokoh yang paling keras dalam mengecam dan mengkritik ajaran sentralnya 

tersebut atau setidak-tidaknya tokoh itulah yang telah berjasa dalam 

mempopulerkannya ke tengah masyarakat Islam, meskipun tujuannya adalah 

negatif. Disamping itu, meskipun semua orang sepakat menggunakan istilah 

wahdatul wujud untuk menyebut ajaran sentral Ibn ‘Arabi, di lain pihak mereka 

berbeda pendapat dalam memformulasikan pengertian wahdatul wujud.

Menurut Ibn Taimiyah, wahdatul wujud itu adalah penyamaan Tuhan 

dengan alam. Menurut penjelasannya, orang-orang yang berpaham wahdatul 

wujud mengatakan bahwa wujud adalah satu dan wajib al-wujud yang dimiliki 

oleh Khaliq adalah juga mumkin al-wujud yang dimiliki makhluq. Selain itu, 

orang-orang yang berpaham wahdatul wujud itu juga mengatakan bahwa wujud 

alam satu dengan wujud Tuhan, tidak ada kelainan dan tidak ada perbedaan.

Menurut Ibn ‘Arabi, wujud semua yang ada ini hanya satu dan wujudnya 

makhluq adalah ‘ain wujudnya. Tidak ada perbedaan antara keduanya (Khaliq dan 

makhluq) itu dari segi hakikat. Adapun kalau ada yang mengira bahwa antara 

wujud Khaliq dan makhluq ada perbedaan, maka hal itu hanya dari segi panca 

indra yang lahir dan akal yang terbatas kemampuannya dalam menangkap hakikat 

apa yang ada padanya dari kesatuan zatiah yang segala sesuatu berhimpun 

padanya.

Sementara tokoh yang menganut paham wahdatul wujud di Nusantara 

terutama di Aceh adalah Syamsuddin al-Sumatrani, Syamsudin al-Sumatrani 



merupakan tokoh sufi kenamaan Aceh. Beliau adalah murid Hamzah Fansuri, 

yang mengajarkkan paham wujudiyyah. Pengaruhnya tidak kalah pentingnya 

dengan Hamzah Fansuri. ia hidup pada masa kejayaan Kesultanan Aceh, dibawah 

kekuasaan Sultan Iskandar Muda atau yang disebut juga dengan Mahkota Alam 

(1607-1636). Seperti halnya Hamzah Fansuri, Syamsuddin juga mendapat 

kedudukan penting di sisi Sultan. Ia meniggal pada tahun 1630 M.

Dalam pemikiran tasawufnya, Syamsuddin Sumatrani membahas tentang 

Martabat Tujuh dan sifat dua puluh Tuhan. Konsep Martabat Tujuh mengajarkan 

bahwa segala sesuatu yang ada dalam alam semesta, termasuk manusia, adalah 

aspek lahir dari hakikat yang tunggal, yaitu Tuhan. Tuhan sebagai Yang Mutlak 

tidak dapat dikenal baik oleh akal, indera maupun khayal. Dia baru dapat dikenal 

sesudah ber-tajalli sebanyak tujuh martabat, sehingga tercipta alam semesta 

beserta isinya, termasuk manusia, sebagai aspek  lahir dari Tuhan.

Teori ini menggambarkan bahwa manusia sebagai makhluk sempurna 

merupakan pancaran dari Wujud Sejati, yang menurunkan wujud-wujud-Nya dari 

alam rohani ke alam materi dalam bentuk manifestasi wujud secara hierarki wujud 

atau gradasi wujud.40

Tokoh Aceh yang juga menggunakan paham wahdatul wujud adalah 

Nuruddin Al-Raniri. Nuruddin Al-Raniri menggunakan istilah wahdatul wujud 

(wujudiyyat) dalam mengkanter tasawuf Hamzah Fansuri. Menurut al-Raniri inti 

                                                          
40M.Solihin, Melacak Pemikiran Tasawuf di Nusantara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2005, hlm.37-39.



ajaran wujudiyyah berpusat pada wahdat al-wujud, yang disalah artikan kaum 

wujuddiyah dengan arti kemanunggalan Allah dengan alam. Menurut al-Raniri, 

pendapat Hamzah Fansuri tentang wahdat al-wujud dapat membawa pada 

kekafiran. Al-Raniri berpandangan bahwa jika benar Tuhan dan makluk 

hakikatnya satu, maka dapat dikatakan bahwa manusia adalah Tuhan dan Tuhan 

adalah manusia, maka jadilah seluruh makhluk itu adalah Tuhan.41

Setelah al-Raniri, tokoh penting Aceh adalah Abd. Rauf al-Sinkli. Abd. 

Rauf al-Sinkli adalah ulama Aceh yang berupaya mendamaikan ajaran martabat 

alam tujuh yang dikenal di Aceh sebagai paham wahdatul wujud atau wujudiyyah

dengan paham sunnah. Meskipun begitu Abd. Rauf al-Sinkli tetap menolak paham 

wahdatul wujud yang menganggap adanya penyatuan antara Tuhan dan hamba. 

Ajaran al-Sinkli bertalian dengan martabat perwujudan. Menurutnya, ada tiga 

martabat perwujudan: pertama, martabat ahadiyah (la ta’ayyun), kedua, martabat 

wahdah (ta’ayyun awwal), ketiga, martabat wahdiyyah (ta’ayyun tsani). 

Pemahaman al-Sinkli terhadap konsep martabat tujuh terletak pada posisi Tuhan 

terhadap ciptaan-Nya. Ia lebih menekankan pada aspek transendensi Tuhan atas 

ciptaan-Nya dari pada aspek imanensi, yang menurutnya sebagai paham kaum 

wujudiyyah.42

Ajaran wahdatul wujud dibawa oleh murid Syaikh Abd.Muhyi Pamijahan 

ke Jawa. Di Jawa wahdatul wujud dikenal dengan Manunggaling Kawula Gusti, 
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yang dianut oleh Syaikh Siti Jenar. Manunggaling Kawula Gusti adalah ajaran 

kebatinan dalam artian luas, yang lebih menekankan aspek kejiwaan dari pada 

aspek lahiriah. Dalam pandangan Siti Jenar, Tuhan adalah dzat yang mendasari 

dan sebagai adanya manusia, flora, fauna dan segala yang ada, sekaligus yang 

menjiwai segala sesuatu yang berwujud, yang keberadaannya tergantung pada 

adanya dzat.43

D. Ide Pemikiran Wahdatul Wujud

Membicarakan wahdatul wujud secara tidak langsung dihubungkan dengan 

Ibn ‘Arabi, yang dianggap sebagai pendirinya. Tokoh ini sendiri tidak pernah 

menggunakan istilah wahdatul wujud, tetapi ajarannya mengandung ide wahdatul 

wujud. Beberapa pernyataan Ibn ‘Arabi sebagaimana diungkapkan oleh Kautsar 

Azhari Noer yang mengajarkan ide wahdatul wujud sebagai berikut:  

“Semua adalah satu dalam realitas, tiada sesuatupun bersama-Nya”
“... wujud bukan lain dari al-Haqq, karena tidak ada sesuatupun dalam 
wujud selain Dia. 
“Tiada yang tampak dalam wujud melalui wujud kecuali al-Haqq, karena 
wujud adalah al-Haqq dan Dia adalah satu”.
“Entitas wujud adalah satu, tetapi hukum-hukumnya beraneka”.
“Dia (al-Haqq, Tuhan) adalah Esa dalam wujud karena semua yang 
mungkin yang dapat dilihat, disifati dalam keadaan ini dengan ketiadaan, 
semau yang mungkin itu tidak mempunyai wujud meskipun tampak bagi 
yang melihat”.
“Tidak ada keserupaan dalam wujud dan tidak ada pertentangan dalam 
wujud, karena sesungguhnya wujud adalah satu realitas dan sesuatu tidak 
bertentangan dengan dirinya”.44
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Dalam ungkapan lain sebagaimana dikutip oleh Harun Nasution, Ibn ‘Arabi 

berkata:

“sudah menjadi kenyataan bahwa makhluk adalah dijadikan dan bahwa ia 
berhajat pada Khalik yang menjadikannya; karena ia hanya mempunyai 
sifat mumkin (mungkin ada dan mungkin tidak), dan dengan demikian 
wujudnya bergantung pada sesuatu yang lain: ... dan sesuatu yang lain 
tempat ia bersandar ini haruslah sesuatu yang pada esensinya mempunyai 
wujud yang bersifat wajib, berdiri sendiri dan tak berhajat kepada yang 
lain dalam wujudnya; bahkan Ia-lah yang dalam esensinya memberikan 
wujud bagi yang dijadikan ... dengan demikian yang dijadikan mempunyai 
sifat wajib, tetapi sifat wajib ini bergantung pada sesuatu yang lain, dan 
tidak pada dirinya sendiri”.45

Penelitian awal tentang sejarah istilah wahdatul wujud yang dilakukan oleh 

W.C. Chittick menunjukan, Sadr al-Din al-Qunawi (w. 673/1274) adalah orang 

pertama yang menggunakan istilah wahdatul wujud. Al-Qunawi menggunakan 

istilah wahdatul wujud sesuai dengan ide Ibn ‘Arabi untuk menunjukan bahwa 

keesaan Tuhan tidak mencegah keaneka penampakan-Nya. Meskipun Esa dalam 

zat-Nya atau dalam hubungannya dengan tanzih, wujud adalah banyak dalam 

penampakan-Nya atau dalam hubungannya dengan tasybih-Nya. 

Kata wujud lebih khusus digunakan oleh Ibn ‘Arabi untuk menyebut wujud 

Tuhan sebagai satu-satunya wujud. tidak ada wujud lain selain wujud-Nya. Ini 

berarti apapun selain Tuhan tidak mempunyai wujud, secara logis dapat diambil 

kesimpulan bahwa wujud tidak dapat diberikan sesuatu selain Tuhan.46
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Selanjutnya Harun Nasution menjelaskan secara teoritis bahwa dalam 

paham wahdatul wujud, nasut yang ada dalam hulul diubah menjadi al-khalq

(makhluk) dan lahut menjadi al-haqq (Tuhan). Khalaq dan haqq adalah dua aspek 

bagi tiap sesuatu. Aspek yang sebelah luar disebut khalaq dan yang sebelah dalam 

disebut haqq. Kata-kata khalaq dan haqq merupakan padanan kata al-‘Ard

(accdent) dan al-jauhar (substansi), dan al-Zhahir (lahir, luar) dan al-Bathin

(dalam, batin).

Menurut paham ini setiap yang ada mempunyai dua aspek. Aspek luar yang 

merupakan al-‘Arad dan al-Khalaq yang mempunyai sifat kemakhlukan, dan 

aspek yang merupakan al-Jauhar dan al-Haqq yang mempunyai sifat ketuhanan. 

Dengan kata lain dalam setiap yang berwujud itu terdapat sifat ketuhanan (al-

haqq) dan sifat kemakhlukan (al-khalaq).47 Sebagaimana yang dikutip oleh 

Reynold A. Nicholson, menurut Ibn ‘Arabi yang abadi dan fenomenal itu adalah 

dua aspek saling melengkapi dari Yang Esa dan masing-masing saling 

memerlukan. Makhluk adalah perwujudan eksternal dari Khaliq.48

Meskipun alam semesta ini dianggap penampakan Tuhan, namun wujud 

yang hakiki menurut Ibn ‘Arabi bukanlah alam semesta yang dapat djiangkau 

indera, karena dianggap khayalan belaka, wujud hakiki hanya Allah saja dari segi 

esensi-Nya. Maka wujud (alam) semuanya adalah khayalan di dalam khayal, 
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wujud yang hakiki hanya Allah saja dari esensi dan ‘ain-Nya, bukan dari segi 

nama-nama-Nya.49

Ajaran Ibn ‘Arabi seperti yang termuat dalam dua karya utamanya, al-

Futuhat al-Makkiyah (wahyu-wahyu Makkah) dan Fushush al-hikam (mutiara 

kebijakan), bertitik tolak dari spekulasinya tentang teori logos. Menurut hematnya 

setiap nabi dapat disamakan dengan sebuah realitas yang ia sebut logos (kalimah) 

dan yang merupakan satu aspek wujud Ilahi yang unik. Karena manifestasi 

(Tajaliyat) diri dari Ilahi dalam logos atau efifani kenabian yang dimulai dengan 

Adam dan mencapai puncaknya dalam diri Muhammad. Maka hakikat wujud 

tertinggi akan tetap selamanya tersembunyi sebagai sumber segala realitas wujud 

ini pada dasarnya tidak dapat dibagi-bagi kekal, dan tidak berubah-ubah.

Ibn ‘Arabi membedakan antara aspek tersembunyi wujud yang tidak dapat 

diketahui dan yang merupakan aspek kesatuan (al-Ahadiyah) dengan aspek 

ketuhanan (al-Rububyyah) lewat mana Tuhan menjalin hubungan dengan dunia 

dan menjadi sebuah objek pemujaan, sebagai yang dipertuan dan pencipta. Dalam 

aspek pertama tidak ada keanekaragaman dan pembedaan sejauh Tuhan adalah 

Sang Khaliq dan juga keragaman objek-objek yang diciptakan.50

Tuhan menjadi keanekaragaman hanya melalui sifat-sifat atau modifikasi-

Nya. Dipandang dalam diri-Nya sendiri, ia adalah Yang Riil (al-Haqq). 

Dipandang dari hubungan dengan sifat-sifat-Nya yang tampak dalam 
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keanekaragaman entitas-entitas yang mungkin, ia adalah ciptaan (al-Khalaq). 

Meskipun begitu dualitas Yang Satu dan Yang Banyak, Yang Pertama dan Yang 

Terakhir, Yang Abadi dan Yang Temporal, Yang Wajib dan Yang Mungkin pada 

hakikatnya adalah realitas yang satu dan sama.51

Untuk mengekspresikan kedalam bahasa teologi sebagaimana yang Ibn 

‘Arabi kadang-kadang lakukan, maka yang satu itu adalah al-Haqq (Tuhan), yang 

banyak adalah al-Khalaq (wujud-wujud ciptaan, dunia fenomena), yang satu 

adalah Tuhan (lord), yang banyak adalah hamba (slave). Yang satu adalah 

kesatuan (al-Jama’), yang banyak adalah satu keragaman (al-Farq).52

Ciptaan yang pada mulanya berada dalam pengetahuan Tuhan sebagai suatu 

rangkaian arketipe disebut oleh Ibn ‘Arabi sebagai entitas-entitas yang baku (al-

a’ayan al-tsabitah). Tetapi Tuhan tetap tersembunyi ingin menampakkan diri-Nya 

(tajalli) secara nyata. Terjadilah tajalli atau penciptaan alam disebabkan 

kerinduan Tuhan untuk dikenal oleh ciptaan-Nya.53

Dilihat dari zat-Nya Tuhan berbeda dengan alam, melebihi dan mengatasi 

alam. Karena itu Tuhan di luar jangkauan pengetahuan manusia, tidak dapat 

dipikirkan dan tidak dapat dideskripsikan dengan kata atau apapun. Tetapi dilihat 

dari segi nama-nama dan sifat-sifat-Nya yang termanifestasikan dalam alam, 
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Tuhan dalam pandangan Ibn ‘Arabi mempunyai dua segi: kemisterian dan 

penampakan diri. Segi pertama disebut tanzih dan segi kedua disebut tasybih.54

Penafsiran Ibn ‘Arabi tentang tanzih dan tasybih sesuai dengan doktrin 

ontologisnya tentang wahdatul wujud yang bertumpu pada perumusan ambigu: 

“Dia dan bukan Dia” sebagai jawaban atas persoalan apakah alam identik dengan 

Tuhan. Dalam rumusan ini terkandung dua bagian jawaban. Bagian pertama 

menyatakan alam identik dengan Tuhan. Bagian ini menegaskan aspek tasybih 

Tuhan. Bagian kedua secara berlawanan menyatakan bahwa alam tidak identik 

dengan Tuhan. Bagian ini menegaskan aspek tanzih Tuhan. Dengan kata lain, 

dapat dikatakan penafsiran Ibn ‘Arabi, dalam hal ini sejalan dengan prinsip 

al’jam’ bayn al-adldad (pemaduan kontradiksi- kontradiksi), misalnya Yang Satu 

dan Yang Banyak, Yang Lahir dan Yang Batin.55

Penampakan (tajalli) Tuhan yang paling tinggi adalah protipe manusia yang 

disamakan Ibn ‘Arabi dengan adam dan disebut logos Adami atau Manusia 

sempurna (al-Insan al-Kamil). Menurut Ibn ‘Arabi Ketuhanan dan kemanusiaan 

bukanlah dua hakikat yang berbeda, tetapi lebih merupakan dua aspek yang 

terpantul dalam setiap tingkat penciptaan. Ketuhanan dapat disamakan dengan 

realitas yang tersembunyi (bathin), sedangkan kemanusiaan dengan aspek 

eksternal (zhahir).56
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BAB III

MENGENAL HAMZAH FANSURI

A. Riwayat Hidup Hamzah Fansuri

Untuk mengetahui sejarah kehidupan Hamzah Fansuri, nampaknya para 

sarjana tidak menemukan data yang akurat. Para sarjana masih memperdebatkan 

mengenai asal-usul hamzah Fansuri, baik mengenai tempat kelahiran, masa hidup, 

maupun wafatnya. Hal ini dikarenakan tidak ada data konkrit yang 

menjelaskannya. Bahkan dalam Hikayat Aceh dan Bustan al-Salathin, dua buah 

kitab yang dipercaya paling lengkap memuat rekaman sejarah Aceh pada abad ke-

16 dan abad ke-17, tidak tertera nama Hamzah Fansuri.57 Adapun alasaan kenapa 

nama Hamzah Fansuri tidak disebut dalam dua buah buku tersebut, Kraemer 

mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Abdul hadi W.M. bahwa sosok Hamzah 

Fansuri ini sering mengembara dan jarang sekali berada di Aceh. Akan tetapi 

ketidakjelasan mengenai sejarah kehidupannya tersebut bisa kita lakukan dengan 

keberadaannya, hanyalah melalui karya-karya yang ditulisnya.

Nama Hamzah fansuri di Nusantara bagi kalangan ulama dan sarjana 

penyelidik keislaman tak asing lagi. Hampir semua penulis sejarah Islam mencatat 

bahwa Syaikh Hamzah Fansuri dan muridnya Syaikh Syamsudin Sumatrani 
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termasuk tokoh sufi yang sepaham dengan al-Hallaj. Syaikh Hamzah Fansuri 

diakui sebagai salah seorang pujangga Islam yang sangat populer pada zamannya, 

dan hingga kini namanya menghiasi lembaran-lembaran sejarah kesusastraan 

Melayu dan Indonesia. Namanya tercatat sebagai seorang kaliber besar dalam 

perkembangan Islam di Nusantara dari abadnya hingga ke abad kini.58

Melihat dari namanya, Hamzah Fansuri diperkirakan berasal dari kota 

Fansur, sebuah kota kecil di pantai Barat Sumatera, yang terletak antara Sibolga 

dan Singkel. Sebutan Fansur diberikan oleh para pedagang Arab, sebagai 

pengganti nama Barus. Pada abad-abad yang lampau, Barus atau Fansur pernah 

menjadi pusat perdagangan antar bangsa, sebelum kesultanan Aceh muncul, 

dimana para pedagang Arab, Persia, India, dan Cina melakukan transaksi. Namun 

setelah Barus menjadi bagian dari wilayah Aceh, pusat perdagangan pun 

berpindah ke Aceh.

Informasi mengenai tempat kelahiran Hamzah Fansuri berdasarkan sebuah 

syairnya:

Hamzah nin asalnya Fansuri 
Mendapat wujud di tanah Sharhrnawi
Beroleh khilafat ‘ilmu yang ‘ali 
Daripada ‘Abd Qadir Jailani59

Nama Fansuri sebagai laqab yang dilekatkan di belakang namanya yang 

memperkuat dugaan ini. Ini juga didukung oleh beberapa penelitian para ahli 
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hingga dapat dipastikan bahwa Hamzah berasal dari Fansur, daerah Barus, sebuah 

kota kecil yang terletak di Barat Daya Aceh, tepatnya di antara Sibolga dan 

Singkil. Bukan hanya dilahirkan di sana ia juga meninggal di desa tersebut dan 

kuburannya masih ada sampai saat ini dan dihormati oleh penduduk setempat.60

Dari Syair di atas, juga telah menimbulkan  perdebatan, karna adanya 

sebutan dua tempat yang berbeda, Fansuri dan Shahrnawi.61 Jika disimak pada 

seluruh syair-syairnya, nama Baruslah yang paling banyak disebutkan Hamzah, 

bila dibanding dengan Shahrnawi.62 Pada salah satu baitnya disebutkan:

Hamzah Fansuri di negeri Melayu
Tempatnya kapur di dalam kayu63

Dari sinilah dapat dipahami, bahwa  Hamzah berada di tanah Melayu, di 

daerah penghasil kapur yang berasal dari getah tanaman. Secara tegas, bearti kota 

Barus, di pantai Barat Sumatera bagian utara.64 Begitu pula pada bait yang lain 

disebutkan:

Hamzah nin aslanya Fansuri
Mendapat wujud di tanah Shahrnawi65
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Menurut al-Attas, ada makna lain dari kata tempat dan asal. Asal bukan berarti 

bahwa Hamzah lahir di Fansur, melainkan keluarga, sanak famili dan nenek 

moyangnya berasal dari sana, bahkan bisa jadi dia sendiri tidak lahir disana.

Jika dipahami lebih jauh, pangkal tolak perbedaan pendapat mengenai 

tempat kelahiran Hamzah ini terletak pada kata wujud dalam bait mendapat wujud 

ditanah Shahrnawi. Oleh al-Attas, wujud diartikan dengan “existence”. Secara 

laterlijk, memang kata wujud sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan 

“being” atau “Existence”, atau dalam bahasa Indonesia menjadi “ada”. Namun 

setelah menjadi kata serapan bahasa Indonesia (wujud menjadi ujud), memproleh 

arti baru, disamping arti asli yang ada dalam bahasa Arab. Arti baru yang 

dimaksud adalah “yang ada rupa dan bentuknya (dapat diraba,dilihat,dsb).

Berdasarkan pengertian etimologis, kata wujud tidak hanya mengandung 

pengertian “obyektif”, namun juga “subyektif”. Maksud pengertian “objektif” di 

sini, kata wujud adalah Mashdar dari wujida, yang berarti “ditemukan”. 

Sedangkan dalam pengertian “subyektifnya’, kata wujud adalah mashdar dari 

wajada, yang berarti “menemukan”. Apabila kedua pengertian wujud, “obyektif’ 

maupun “subyektif’ dikaitkan dengan teori Ibn ‘Arabi, maka akan semakin 

nampak jelas pengertiannya. Ternyata, pengertian yang pertama, kata wujud 

memiliki unsur ontologis, yakni wujud Tuhan, atau Eksistensi Realits Absolut. 

Sedangkan arti kedua, yang mengandung aspek epistemologis, wujud adalah 



“menemukan” Tuhan, atau merasakan kehadiran Tuhan sebagai pengalaman 

rohani. Apalagi dalam term Ibn ‘Arabi dikatakan, wujud adalah Tuhan sendiri

“ Di sana tidak ada wujud kecuali wujud Allah Ta’ala, sifat dan af’al-Nya. 

Maka semuanya adalah Ia, dengan-Nya segala sesuatu yang ada, dari-Nya segala 

sesuatu berasal, dan kepada-Nya segala sesuatu akan kembali”.66

Konklusi mengenai pengertian wujud itu adalah Tuhan juga disebut Hamzah 

pada bait lain:

Rahman itulah yang bernama wujud

Keadaan Tuhan yang sedia ma’bud

Kenyataan Islam Nasrani dan Yahudi

Dari Rahman itulah sekalian mawjud.67

Begitu pula dalam buku The Poem Of  Hamzah Fansuri, Hamzah Fansuri 

menyebutkan:

Jikalau sini kamu tahu akan wujud

Itulah tanda kamu syuhud

Buang rupamu dari pada sekalian quyud

Supaya dapat ke dalam diri qu’ud68
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Dari uraian di atas, nampaklah bahwa Hamzah Fansuri terlahir di Fansur 

(Barus), sedangkan di Shahrnawi, ia pertama kali menemukan atau memperoleh 

pengalaman rihani tentang Tuhan.69

Barus merupakan sebuah kerajaan yang berdiri di bagian Barat Sumatera. 

Kerajaan ini terkenal dengan hasil bumi yang melimpah, khususnya kapur barus. 

Barus juga dikenal dengan nama Panchur atau Pansur. Orang Gujarat, Persia, 

Arab, Keling, dan Bengali menyebutnya Panchur. Ia berbatasan dengan Tiku dan 

Kerajaan Singkil. Pedalaman daerah ini berhubungan dengan Minangkabau. Tepat 

di hadapannya di tengah laut terdapat Pulau Nias. Pelabuhan ini merupakan 

tempat berlangsungnya transaksi penjualan emas, sutera, benzoit, barus, madu dan 

barang niaga lainnya. Komoditas ini banyak terdapat di sana sehingga banyak 

pedagang berkumpul di sana. 

Kebesaran kota ini juga dicatat oleh Ibnu Rustih pada lawatannya di tahun 

900 M. Ia mengatakan Fansur sebagai negara yang paling masyhur di Kepulauan 

Nusantara, dan pelabuhannya menjadi pelabuhan terpenting di Pantai Barat 

Sumatera. Peran besar Barus mulai meredup tatkala Kerajaan Aceh Darussalam 

mulai maju dan memiliki pelabuhan yang lebih strategis sehingga lebih banyak 

dikunjungi oleh pedagang luar. Secara perlahan Kota Pansur mulai tenggelam dan 

bahkan hilang dari aktifitas perdagangan. Teeuw, seorang sarjana Belanda, yang 

mendatangi kota Barus pada awal abad ke-18 tidak menemukan tanda apapun 

                                                          
69 Afif Ansori. Op.Cit, hlm. 62.



yang menunjukkan kota ini pernah jaya di masa lalu. Yang tersisa hanyalah cerita 

mengenai seorang penyair melayu Hamzah Fansuri, seorang yang sangat 

terkemuka di kalangan orang Melayu.70

Mengenai kapan Hamzah Fansuri hidup pun masih diperdebatkan. Informasi 

yang dianggap reliable, selain melalui karya-karyanya, juga dari karya 

Syamsuddin Sumatrani (w.1630) yang mensyarah syair-syair dan prosa Hamzah. 

Sedangkan dalam karya Nuruddin al-Raniri (w.1658) tidak menyebutkan sama 

sekali nama Hamzah. Hal ini menurut H.Kraemer, karena Hamzah banyak 

mengembara dan hanya masa-masa yang pendek saja berada di Aceh. Drewes, 

yang mengutip statemen Snouck Hurgronje, mengemukakan bahwa Hamzah 

Fansuri merupakan guru Syamsuddin diperkirakan berusia lebih tua, dan oleh 

sebab itu Hamzah hidup pada akhir abad ke-16. H. Kraemer malah 

memperkirakan Hamzah hidup setelah tahun 1636 dan bukan sebagai pendahulu, 

melainkan sezaman dengan syamsuddin.

Pendapat-pendapat tersebut didasarkan pada salah satu ungkapan syairnya, 

yang menyebutkan kata Marhum Makuta Alam:

Berkatalah faqir dha’if jang boediman,

Amat adjaib maqam di loear poen: ada ia chabar di

Tanah Djawa, dari Atjeh marhoem Mahkota ‘Alam

Dihimpoenkan sekalian ajarat dinazarkan
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Kepada rasanya jang ni’mat ditoeroenkan

Marhum Makula Alam adalah gelar yang dipergunakan oleh Sultan Iskandar 

Muda, yang memerintah Aceh tahun 1606-1636. Dari sini diasumsikan bahwa 

Hamzah Fansuri hidup semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, atau sezaman 

dengan Syamsudin Sumatrani.

Akan tetapi, pendapat di atas ditolak oleh al-Attas. Alasannya, suasana syair 

tersebut tidak dapat dijadikan acuan karena di dalamnya terdapat interpolasi 

kalimat. Menurutnya, interpolasi dalam karya-karya Melayu yang bermakna 

historis dan kultural bukanlah sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, jika 

interpolasi tadi dipindahkan, dan susunan syair itu dirangkai kembali dengan 

sempurna, maka ada hubungan yang relevan antar baris.

Berkatalah faqir da’if yang budiman

Amat ajaib maqam di luar puan

Sekalian syarat dinazarkan

Kepada rasanya yang nikmat diturunkan

Dari sini terlihat, bahwa ternyata bukan hanya bentuk, namun terdapat 

keserasian antara semangat dan nada seluruh syair. Dari analisis ini dapat 

diartikan, jika memang itu benar, berarti Hamzah Fansuri tidak hidup sezaman 

dengan pemerintah Sultan Iskandar Muda, namun pada sultan sebelumnya.



Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung, bahwa Aceh sebelum 

diperintah Sultan Iskandar Muda, berada di bawah kekuasaan Sultan Ala al-Din 

Ri’yat Syah al-Mukammil (1571-1607), yang memerintah tahun 1588-1604. 

Kepastian Hamzah hidup pada al-Mukammil ini terlihat pada syairnya yang 

berjudul ikatan-ikatan ‘Ilm al-Nisa’:

Hamba mengikat sjair ini

Di bawah hadharat radja jang wali

Karunia Allah akan Toehan Kami...

Menurut Al-Attas, syair ini merupakan pesanan Sultan, paling tidak, 

Hamzah sendiri yang mempersembahkannya kepada Sultan. Adapun Raja yang 

wali, yang dimaksud adalah Sultan ‘ala al-Din Ri’ayat Syah, yang dikenal sebagai 

Syah Alam. Dan bergelar Sayyid al-Mukammil. Hal ini nampak pada rangkaian 

syair selanjutnya:

Sjah ‘Alam Radja jang adil

Radja Qoetoeb jang sampoerna kami

Wali Allah sampoerna wasil 

Radja arif lagi mukammil

Bertambah daulat Sjah ‘Alam

Mahkota pada sekalian alam

Karoenia ilahi Rabb al-‘alamina

Mendjadi Radja kedoea alam.



Dari keterangan diatas dapat ditegaskan, bahwa Hamzah Fansuri hidup 

semasa Sultan ‘Ala al-Din Ri’ayat Syah (berkuassa 997-1011 / 1589-1602), atau 

pada akhir abad ke-16 sampai awal abad ke-17, dan diperkirakan wafat sebelum 

1016/1607.71

Hamzah Fansuri berasal dari keluarga Al-Fansuri, keluarga yang telah turun 

temurun berdiam di Fansur (Barus), kota pantai di Sumatra Utara. Ia diperkirakan 

telah menjadi penyair pada masa Kesultanan Aceh yang diperintah oleh Sultan 

Alauddin Ri’ayat Syah Sayyid Al-Mukammil (1589-1604).72 Sebagai seorang 

ulama besar, Hamzah Fansuri pernah melakukan lawatan ke Timur Tengah

mengunjungi beberapa pusat pengetahuan Islam, termasuk Makkah, Madinah, 

Yerussalem, dan Baghdad, dimana diinisiasi ke dalam tarekat Qadiriyah. Dia juga 

pernah melakukan perjalanan ke Pahang, Kedah, dan Jawa untuk menyebarkan 

ajaran-ajarannya. Hamzah Fansuri yang menguasai bahasa Arab, Persia, dan Urdu 

adalah seorang penulis produktif yang menghasilkan bukan hanya risalah-risalah 

keagamaan, tetapi juga karya-karya prosa yang sarat dengan gagasan-gagasan 

mistis. Mengingat karya-karyanya, dia sering dianggap sebagai salah seorang 

tokoh sufi awal paling penting di wilayah Melayu-Indonesia dan juga seorang 

perintis terkemuka tradisi kesusasteraan Melayu.
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Dalam bidang tasawuf ia mengikuti Tarekat Qadiriyah yang dibangsakan 

kepada Syaikh Abdul Qadir Jailani.73 Mengenai kepanutan Hamzah Fansuri 

terhadap Tarekat Qadiriyah itu dapat dipahami dari salah satu syairnya yang 

berbunyi:

Hamzah nin asalnya Fansuri

Mendapat wujud di tanah Shahr Nawi

Beroleh khilafat ilmu yang ‘ali

Daripada ‘Abd al-Qadir Jilani74

Hamzah Fansuri menerima terekat ini ketika belajar di Baghdad, pusat 

penyebaran terekat Qadiriyyah. Tarekat ini memandang Syaikh Abd.Qadir 

sebagai pendirinya. Di sinilah ia menerima bai’at dan ijazah dari tokoh sufi 

Qadiriyyah.75

Popularitas Hamzah Fansuri disebabkan kealiman dan ketinggian ilmunya 

di bidang tasawuf. Usahanya dalam menulis puisi-puisi sufi, menjadikan ia 

terkenal di Nusantara dan Bahasa Melayu yang digunakan dalam syairnya 

menjadi bahasa pengantar dalam perdagangan, pemerintahan dan ilmu 

pengetahuan. Bahkan puisi-puisi spiritual modern yang lahir setelahnya di 

Nusantara terinspirasi dari karya-karya Hamzah Fansuri.
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Semasa hidupnya Hamzah Fansuri kurang dikenal, bahkan dimusuhi karena 

ajarannya dianggap sesat. Bahkan, dalam Hikayat Aceh keberadaan Hamzah

Fansuri sebagai tokoh sastra dan tasawuf tidak disebutkan. Ia justru dikenal 

setelah wafat. Para pengikutnya yang jumlahnya cukup banyak telah berhasil 

menyelamatkan salinan karya Hamzah Fansuri sehingga sampai ke tangan kita ini. 

Hamzah Fansuri wafat pada akhir pemerintahan Sultan Iskandar Muda Meukuta 

Alam di daerah singkel, dekat kota kecil Rundeng di hulu Sungai Singkel. Konon 

makamnya sangat dimuliakan.76

B. Karya-Karya Hamzah Fansuri

Selanjutnya, mengenai karya-karya tulis Hamzah Fansuri, dapat 

dikelompokan menjadi dua77, pertama karya yang berbentuk prosa ialah:

(1) Asraarul Arifin Fi Bayani Ilmis Suluk wat-Tauhid (kitab ini membahas 

masalah ilmu tauhid dan ilmu tarekat ; dalam kitab ini tersimpan ajarannya).

(2)  Syaraabul Asyikin (kitab ini membicarakan masalah tarekat, syariat, hakikat, 

dan makrifat).

(3)  Zinat al-Muwahidin (Perhiasan Sekalian Orang yang Mengesahkan).

(4) Al-Muntahi (kitab ini membicarakan masalah tasawuf).

(5) Ruba'i Hamzah Fansuri (syair sufi,yang penuh butir-butir filsafat).78
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Kedua karyanya yang berupa syair terkumpul dalam buku-buku yang 

terkenal. Dalam kesusastraan Melayu (Indonesia) tercatat buku-buku sya’irnya 

antara lain:

(1) Syair si Burung Pingai

(2) Syair Si Burung Pungguk

(2) Syair Sidang Fakir

(4) Syair Dagang

(5) Syair Perahu79

1. Syair Burung Pingai

Syair burung pingai bercerita tentang burung pingai yang melambangkan 

jiwa manusia dan juga Tuhan. Syair ini mengibaratkan kedekatan hubungan 

manusia dengan Tuhan. Dalam syair ini Hamzah mengangkat satu masalah yang 

banyak dibahas dalam tasawuf, yaitu hubungan satu dan banyak. Yang Esa adalah 

Tuhan dengan alamnya yang beraneka ragam. Syair ini sepertinya dipengaruhi 

oleh mantiq al-thair karangan al-Athar. Hamzah menjelaskan hakikat keberadaan 

manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Dengan pendekatan filsafat sufistik 

ia mendeskripsikan bagaimana wujud makhluk dalam kebersatuannya dengan 

Tuhan sehingga tuhan mewarnai keseluruhan wujudnya. Hamzah berkata: 
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Mazhar Allah akan rupanya 
Asma Allah akan namanya 
Malaikat akan tentaranya 
Akulah wasil akan katanya.
Lebih jauh Hamzah menyatakan bagaimana wujud Allah itu meliputi wujud 

makhluk: 

Ruh Allah akan nyawanya 
Sirr Allah akan angannya 
Nur Allah akan matanya 
Nur Muhammad akan da‟im sertanya. 

Di bagian yang lain Hamzah mengungkapkan bahwa setiap orang mampu 

mendapatkan kedekatan hakiki dengan Tuhan. Hamzah mengatakan: 

Dengarkan hai anak jamu 
Unggas itu sekalian kamu 
Ilmunya yogya kau ramu 
Supaya jadi mulya adamu. 

Syair di atas menunjukkan adanya pengaruh insan Kamil al-Jilli, al-Jilli dan 

Nur Muhammad Ibnu ‘Arabi. Sebagaimana diketahui bahwa pengaruh kedua 

tokoh ini terhadap ajaran sufi Hamzah fansuri sangat menonjol. Hal ini 

disebabkan karena adanya jaringan keilmuan yang ditempuh oleh Hamzah di 

Timur Tengah dan pusat-pusat pengembangan ilmu agama di beberapa negara 

muslim. 

2. Syair Perahu

Syair perahu melambangkan tubuh manusa sebagai perahu yang berlayar di 

laut. Pelayaran tu penuh marabahayanya. Jika manusia kuat memegang keyakinan 



la ilaha illa Allah, maka dapat dicapai tahap yang melebur perbedaan antara 

Tuhan dan hamba-Nya.

Wahai muda, kenali dirimu
Ialah perahu tamsil tubuhmu 
Tiadalah berapa lama hidupmu 
Ke akhirat jua kekal diammu 

Hai muda arif budiman 
Hasilkan kemudi dengan pedoman 
Alat perahumu jua kerjakan Itulah 
Itulah jalan membetuli insan.

Pada bagian lain Hamzah mengemukan bahwa makin jauh berlayar perahu 

ke tengah lautan makin besar pula rintangan yang akan dihadapi seperti ombak 

besar dan angin kencang akan membuat perahu tenggelam. Oleh karena itu perlu 

dipersiapkan kemudi yang kokoh perahu yang kokoh dan tahan terhadap badai 

yang mengancam.

Laut Khulzum terlalu dalam 
Ombaknya muhid (sangat luas) pada sekalian alam
Banyaklah di sana rusak dan karam 
Perbaiki na‟am (ya) siang dan malam 

Ingati sungguh siang dan malam 
Lautnya deras bertambah dalam 
Anginpun keras ombaknya rencam 
Ingati perahu jangan tenggelam.

Seperti perahu di lautan luas jiwa manusia selalu berada dalam tantangan 

hidup yang sangat dahsyat, tipu muslihat duniawi, dorongan hawa nafsu dan 

bujukan setan yang sewaktu-waktu dapat menjerumuskan manusia ke lembah 

kesesatan. Oleh karena itu, manusia perlu mempersiapkan diri untuk dapat 



bertahan dari bujukan hawa nafsu duniawi dengan jalan menuntut ilmu agama, 

dan mengokohkan iman kepada Allah SWT.

3. Syair Dagang

Syair dagang berbeda dengan dengan syair-syair Hamzah lainnya yang 

bersifat mistis dan melambangkan hubungan Tuhan dan manusia. Syair dagang 

menceritakan tentang kesengsaraan seorang anak yang hidup di rantau. Perbedaan 

ini yang membuat para sarjana meragukan syair dagang ini sebagai karya Hamzah 

Fansuri. Menurut Abdul Hadi WM keraguan tersebut karena beberapa alasan, 

yaitu: pertama, terdapat beberapa kata dari bahasa Minang yang tidak ada dalam 

karya Hamzah lainnya. Kedua, Isinya terlalu dangkal sehingga tidak 

mencerminkan karya Hamzah lainnya. Ketiga, Syair dagang diposisikan sebagai 

syair pelipur lara padahal tidak demikian syair Hamzah lainnya, di mana syair-

syair Hamzah lainnya merupakan media penyampaian hikmah dan kebenaran.

Meskipun demikian ada yang berpendapat syair dagang ini barangkali dibuat 

ketika Hamzah belum matang secara spiritual dan pengetahuan sehingga belum 

mampu mengungkapkan keseluruhan pemikiran tasawufnya. Masuknya Bahasa 

Minang bisa terjadi pada saat pencatatan ulang syair-syair Hamzah sehingga pada 

saat ini ditemukan lebih dari lima versi Syair dagang yang masing-masing 

memiliki karakteristik tersendiri. Di antara bait Syair Dagang karya Hamzah 

Fansuri adalah: 

Jikalau berjalan ingatlah handai 



Dengan orang kaya jangan sebanyak 
Rupanya elok seperti mempelai 
Rupanya kecik seperti sakai 

Inilah karangan si tukar hina 
Sambil mengarang berhati hiba 
Utanglah banyak tiada terhingga 
Tunggu lah datang batimpo-timpo.80

Penelitian terhadap karya Hamzah Fansuri sudah banyak dilakukan, di 

antaranya sebagai berikut:

(1) J. doorenbos, “De Geschriften van Hamzah Pansoeri” Leiden, 1933.

(2) Syed Muhammad Naguib Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansuri, 

University of Malay Press, Kuala Lumpur, 1970.

(3) V.Y. Braginsky, “Some Remarks on The Stucture of the Syair Perahu by 

Hamzah Fansuri”, Bijdragendeel, 1973.

(4) Abdul Hadi W .M dan L.K. Ara (editor), Hamzah Fansuri : Penyair Sufi 

Aceh, Penerbit Lotkala,Tanpa Tahun.

(5) Abdul Hadi W.M., Hamzah Fansuri.: Risalah Tasasawuf dan Puisi-Puisinya, 

Penerbit Misan, 1995.

Untuk lebih mengetahui karya Hamzah Fansuri, berikut ini akan 

diperkenalkan secara ringkas tiga karyanya, yakni:
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a. Asraarul Arifin Fi Bayani Ilmik Suluk wat-Tauhid

Dalam pendahuluan kitab ini, dinyatakan bahwa manusia dijadikan Allah 

dari tiada dan diberi rupa lengkap dengan telinga, hati, serta nyawa dan budi. Oleh 

karena itu, manusia hendaknya mencari Tuhan dengan mengenal makrifat. Dalam 

upaya menolong umat, agar mengenal makrifat Allah, sifat, dan asma-Nya, 

Hamzah Fansuri mengarang 15 bait syair serta dengan syarahnya. Hamzah 

Fansuri, dalam syair itu, menjelaskan bahwa Tuhan kitalah yang mempunyai zat. 

Zat itu tidak bercerai dengan sifat-Nya. Selanjutnya, disebutkan bahwa di antara 

sifat-Nya, yaitu hayat, ilmu, iradat, kodrat, kalam, sami (mendengar), dan bazir 

(melihat). Dijelaskan pula bahwa makrifat Allah itu sama dengan haqiqah

Muhammad yang juga disebut nur Muhammad. Setelah sempurna mengetahui dan 

mengenal Dia, perlu mengerjakan syariat.

b. Syaraabul Asyikin

Kitab ini juga dikenal dengan judul Zinat al-Muwafidin (Perhiasan segala 

orang yang muwahidi). Syaraabul Asyikin terdiri atas tujuh bab. HamzahFansuri 

mengarang kitab ini dalam bahasa Jawi (Melayu) bagi orang yang tidak mengerti 

bahasa Arab dan Parsi. 

- Bab 1 menyatakan perbuatan syariat :syahadat, sembahyang, memberi zakat, 

puasa, dan naik haji. 



- Bab 2 menyatakan bahwa terekat tiada lain dari pada hakikat karena tarekat itu 

permulaan hakikat. Permulaan hakikat ialah taubat, yang tidak menaruh harta 

serta meninggalkan dunia untuk menjadi orang isi kubur. 

- Bab 3 menyatakan bahwa hakikat adalah kesudahan jalannya. Manusia yang 

sudah mencapai tingkat ini tidak merasa suka dan duka, mulia dan hina, serta 

kaya dan miskin. Manusia pada tingkatan ini tidak melihat dirinya melainkan 

Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya wujud sekalian alam itu wujud Allah.

- Bab 4 menyatakan bahwa manusia yang sudah mencapai tataran makrifat 

mengetahui rahasia nabi serta sifatnya. Kemudian disebutkan bahwa Allah 

Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, Kadim, Khalik, serta Kekal. 

- Bab 5 menyatakan kenyataan zat Tuhan yang maha tinggi dan tidak dapat 

dipikirkan.

- Bab 6 menyatakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dijelaskan 

dalam Bab 4. Dalam Bab 6, dijelaskan mengenai kemuskilan agama: perbedaan 

antara Islam dan kafir. 

- Bab 7 menyatakan berahi dan syukur. Disebutkan bahwa berahi itu anugerah 

Allah dan seteru berahi ialah budi yang membuat manusia ingin hidup dan 

mencari harta banyak.

c. Al -Muntahi

Kitab Al-Muntahi merupakan pedoman bagi manusia yang sudah arif dalam 

ajaran Wujudiyya. Dalam kitab ini, Hamzah Fansuri mengumpulkan ayat-ayat 

suci Al-Qu'ran, hadis, ucapan para sufi dan penyair: untuk menjelaskan Man arafa 



nafsahu fa qad arafarabbahu (Barang siapa mengenal dirinya, maka mengenal 

Tuhannya). Pernyataan ini dianggap berbahaya oleh Syeikh Nuruddin Ar-Raniri 

sehinggaia melancarkan serangan terhadap ajaran Wujudiyyah, terutama yang 

terkandung dalam kitab Al-Muntahi. Winstedt, seorang orientalis, mengatakan 

bahwa pemikiran Hamzah Fansuri sesuai dengan pikiran ahli falsafah dan 

pujangga besar Barat, seperti St. Augustino ( 354 - 430), John Lyly (1553- 1606), 

Francis Bacon (1561-1662), John Milton (1608-1674), Sydney Smith (1771-

1845).81

Karya-karya syaikh Hamzah fansuri, baik yang berbentuk sya’ir maupun 

berbentuk prosa, banyak menarik perhatian para sarjana Barat atau orientalis Barat 

maupun sarjana setempat.82 Oleh karna itu, bisa dikatakan bahwa dalam sejarah 

kaum ahli sufi Indonesia, Hamzah Fansuri dipandang sebagai ahli sufi pertama di 

Indonesia yang menuliskan buku-buku tentang tasawuf Islam. Prof.Dr.Moh. 

Naquib Al-Attas dalam Muqaddimah risalahnya tentang Fansuri mengatakan,

“Dia mampu menuangkan pendapatnya ke dalam bahasa Indonesia yang 

dapat dipahami. Dia juga dipandang sebagai penulis pertama dalam tasawuf dan 

kesusastraan sufi sepanjang sejarah Indonesia, yang menunjukan kemampuannya 
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yang sempurna dalam pemikiran atau penalaran atau paham yang dinisbatkannya 

kepadanya.”83

C. Pokok-Pokok Pemikiran Hamzah Fansuri

Pemikiran-pemikiran Hamzah Fansuri tentang Tasawuf banyak 

dipengaruhi oleh Ibnu Arabi dalam paham Wahdah Al-Wujudnya84. Diantara

ajaran-ajarannya adalah:

a. Allah

Allah adalah Dzat yang mutlak dan qadim, sebab Dia adalah yang pertama

dan pencipta alam semesta. Allah lebih dekat daripada leher mausia sendiri, dan

bahwa Allah sendiri tidak bertempat, sekalipun sering dikatakan bahwa Ia ada di

mana-mana. Ketika menjelaskan ayat “fainnama tuwallu fa tsamma

wajhu’llah” ia katakan bahwa kemungkinan untuk memandang wajah Allah

SWT. di mana-mana merupakan uniomistica. Para sufi menafsirkan “wajah Allah

SWT.” sebagai sifat-sifat Tuhan, seerti Pengasih, Penyayang, Jalal, dan Jamal.

Dalam salah satu syairnya Al-Fansuri berkata,

“Mahbubmu itu tiada berha’il,

Pada ayna ma tuwallu jangan kau ghafil,

Fa tsamma wajhullah sempurna wasil,

Inilah jalan orang yang kamil.”
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        Hamzah Fansuri menolak ajaran pranayama dalam agama Hindu yang

membayangkan Tuhan berada di bagian tertentu dari tubuh, seperti ubun- ubun

yang dipandang sebagai jiwa dan dijadikan titik konsentrasi dalam usaha

mencapai persatuan.85

b. Hakikat wujud dan penciptaan

Menurutnya, wujud itu hanyalah satu walaupun kelihatan banyak. Dari

wujud yang satu ini, ada yang merupakan kulit (mazzhar, kenyataan lahir) dan ada

yang merupakan isi (kenyataan batin). Semua benda yang ada sebenarnya

merupakan manifestasi dari yang haqiqi yang disebut Al-Haqq Ta’ala. Ia

menggambarkan wujud Tuhan bagaikan lautan dalam yang tidak bergerak,

sedangkan alam semesta merupakan gelombang lautan wujud Tuhan. Pengaliran

dari Dzat yang mutlak ini diumpamakan gerak ombak yang menimbulkan uap,

asap, awan , kemudian menjadi dunia gejala. Itulah yang disebut ta’ayyun dari

Dzat yang la ta’ayyun. Itu pulalah yang disebut tanazul. Kemudian, segala sesuatu

kembali lagi kepada Tuhan (taraqqi) yang digammbarkan bagaikan uap, asap,

awan, lalu hujan, sungai, dan kembali ke lautan.

Penggambaran yang pernah dilakukan Fansuri berupa jasad dan rohani

diungkapkannya dengan syair,

           “Hamzah Fansur di dalam Mekah,
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          Mencari Tuhan di Baitul Kabah,

          Di Barus Kudus terlalu payah,

          Akhirnya dapat di dalam rumah.”

Syair Fansuri yang lain adalah

“Hamzah gharib,

          Akan rumahnya baitul ma’muri,

          Kursinya sekalian kafuri,

          Di negeri Fansur minal asyjari.”

Kata-kata Fansuri ini merupakan sindiran terhadap Abu Yazid Al-Bustami

yang mengatakan bahwa Tuhan berada di dalam jubahnya.86

c. Manusia

Walaupun manusia sebagai tingkat terakhir dari penjelmaan, ia adalah

tingkat yang paling penting dan merupakan penjelmaan yang palih penuh dan

sempurna. Ia adalah aliran atau pancaran langsung dari Dzat yang mutlak. Ini

menunjukkan adanya semacam kesatuan antara Allah dan Manusia.

d. Kelepasan

Manusia sebagai makhluk penjelmaan yang sempurna dan berpotensi untuk

menjadi insan kamil (manusia sempurna), tetapi karena ia lalai, pandangannya
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kabur dan tiada sadar bahwa seluruh alam semesta ini adalah palsu dan

bayangan.87

D. Corak Tasawuf Hamzah Fansuri

Sebelum pembahasan tentang tawasuf falsafi Hamzah Fansuri, 

perkembangan tasawuf falsafi ini memiliki akar sejarah yang panjang dengan 

tasawuf pada masa awal. Tipologi tasawuf falsafi bersifat sinkritis antara teori 

filsafat dan mistik. Dengan demikin, menurut Fathul Mufid tasawuf falsafi tidak 

dapat sepenuhnya dikatakan filsafat atau mistik. Hal ini dikarenakan di satu sisi, 

aliran tasawuf ini menggunakan terma-terma filsafat, dan di satu sisi 

menggunakan metodologi tasawuf yaitu intuitif melalui zauq/wildan. Karenaya 

pula banyak tokoh sufi falsafi yang mengenal konsep filsafat Yunani dengan baik.

Tujuan tasawuf adalah menjalin hubungan langsung dengan Allah, namun dalam 

tasawuf falsafi dikembangakan ungkapan-ungkapan tentang pengalaman 

spiritualnya dengan Allah. Dalam terma tasawuf, ungkapan inilah yang dikenal 

dengan syathahat, yaitu bahasa symbol-alegoris. Dalam perkembangan berikutnya 

mulai dipopularkan peristilahan tasawuf falsafi, antara lain fana’dan baqa’, 

ittihad, hulul, wahdah al-wujud, insan kamil, isyraq, dan sebagainya. 

Penamaannya ini timbul terakhir, tidak langsung dipopularkan oleh tokohnya.

Para sufi falsafi memiliki teori mendalam mengenai jiwa, moral,

pengetahuan (epistimologi), wujud (ontologi), dan konsep lain yang bernilai
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abstrak, baik dalam perspektif tasawuf maupun filsafat. Namun, umumnya fokus 

perhatian mereka adalah konsep tentang wujud dengan berlandaskan rasa 

(zauq/wildan) tersebut yang menjadi titik tolak ajarannya.

Ibn Khaldun mengemukakan tentang fokus perhatian para sufi falsafi ada 

empat, yaitu:

1. Latihan rohaniah dengan rasa, intuisi, serta introspeksi diri yang timbul darinya.

2. Iluminasi ataupun hakekat yang tersingkap dari alam gaib, seperti sifatsifat

rabbani, ‘arsy, kursi, malaikat, wahyu, kenaikan ruh, hakikat realitas segala 

wujud yang gaib maupun yang real, dan susunan kosmos.

3. Peristiwa-peristiwa dalam alam atau kosmos yang berpengaruh terhadap 

berbagai bentuk kekeramatan atau keluarbiasaan.

4. Penciptaan ungkapan samar-samar (syathahiyyat), yang melahirkan reaksi   

masyarakat berupa mengingkarinya, menyetujui, atau memberikan interpretasi.

Sebagai seorang ulama intelektual, pemikiran Hamzah Fansuri tentu tidak 

dapat dipisahkan dari karya-karyanya. Karenanya, pemikiran tersebut terungkap 

dengan membedah trilogi tasawuf yang baginya merupakan inti ajarannya. 

Pemikirannya dikupas oleh Naquib al-Attas melalui penelitiannya yang telah

diterbitkan dalam bentuk buku tentang “Hamzah Fansuri dan Mistisisme” untuk 

memperoleh gelar doktor dari Universitas London tahun 1966. Di samping itu, 



John Doorenbos mempelajari Hamzah Fansuri untuk memperoleh gelar yang 

sama dari Universitas Leiden tahun 1933.

Namun, menurut Ibrahim Abu Bakar dalam jurnal Entelequia, karya Naquib

al-Attas ini sangat baik sebagai karya ilmiah tasawuf Melayu. Ada dua pemikiran 

utama Hamzah Fansuri tentang tasawuf, yaitu: Pertama, melalui Trilogi 

Tasawufnya, Hamzah Fansuri diakui telah meletakkan dasar-dasar konsep tasawuf 

mulai tingkat terendah sampai tertinggi, mulai dari orang awam sampai mencapai 

predikat sufi. Meskipun simpulan ini tidak disertai dengan penjabaran ajaran 

tasawuf tersebut melalui keseluruhan kitab tersebut.

Kedua, Hamzah Fansuri terkenal dengan pemikiran wujudiyah yang secara 

detail dipaparkannya dalam karyanya Zinat al-Wahidin. Ia mencoba menguraikan 

pemikiran wujudiyahnya melalui prinsip ontologi wujudiyah, melalui tahapan la 

ta’ayyun, tajalli, dan ta’ayyun. Tahapan pertama, lata’ayyun menjelaskan bahwa 

zat Allah yakni tidak nyata karena tidak dapat dijangkau melalui pikiran, 

pengetahuan, dan makrifat manusia. Kemudian, tahapan tersebut berlanjut kepada 

tahapan tajalli yang berarti Allah memberikan pengetahuan tentang zatNya 

melalui penciptaan manusia dan alam semesta sehingga Dia dapat dikenal. 

Selanjutnya, tahapan ta’ayyun merupakan tahapan akhir yaitu nyata untuk sampai

kepada zat Allah, manakala manusia mampu mengenal zat Allah melalui

penciptaan manusia dan alam semesta tersebut. Konsep pengenalan tentang wujud 



atau keberadaan zat Allah ini disederhanakannya melalui istilah-istilah sebagai 

analogi terhadap ajaran tasawufnya.

Ketiga, pemikirannya untuk sampai kepada tahapan ta’ayyun tersebut, 

Hamzah Fansuri membaginya kepada lima martabat. Selanjutnya inilah yang 

dikenal dengan ajaran “martabat lima” yang berkenaan dengan konsep tajalli al-

Haqq. Hamzah Fansuri memandang bahwa Allah bertajalli dalam lima martabat 

yang dikenal dengan ajaran martabat lima tersebut yaitu:

a. Martabat La Ta’ayyun

Tahapan pertama menempatkan akal budi manusia tidak mampu memahami 

dan mengetahuiNya.

b. Martabat Ta’ayyun Awwal/Ahad/Wahid (Entifikasi Pertama)

Tahapan ini memahami bahwa zat Allah berada dalam keesaanNya (ahad), 

namun jika disertakan sifatNya maka dinamakan wahid. Dalam tahapan ini 

mencakup aspek ‘ilm, wujud, syuhud, dan nur.

c. Martabat Ta’ayyun Tsani (Entifikasi Kedua)

Dalam tahapan martabat ini diketahui bahwa alam mencakup entitas

permanen, bentuk-bentuk pengetahuan, hakikat sesuatu, atau ruh yang tertambat.

d. Martabat Ta’ayyun Tsalis (Entifikasi Ketiga)



Dalam martabat ini mencakup realitas ruh insan, ruh hewan, dan ruh

tumbuhan.

e. Martabat Ta’ayyun Rabi’ wa Khamis (Entifikasi Keempat dan Kelima)

Pada martabat ini segala sesuatu telah berbentuk fisik atau memiliki wujud, 

seperti dunia dan segala makhluk serta isinya. Tahap ini merupakan tahap 

penciptaan yang tiada akhir, sebab bila tidak ada penciptaan maka dipahami 

bahwa tuhan bukan merupakan pencipta.

Sebelum pemikiran “martabat lima” ini muncul, berkembang pemikiran al-

Burhanpuri dalam karyanya Tuhfah al-Mursalah ila Ruh an-Nabi melalui konsep 

“martabat tujuh”, yaitu:

a. Martabat Ahadiyyah

Martabat ini disebut sebagai alam la ta’ayyun, yakni alam di mana Tuhan 

belum memanifestasikan diriNya, dan masih berupa zat Mutlak.

b. Martabat Wahdah

Alam entitas pertama ini disebut pula sebagai al-Haqiqah al-

Muhammadiyyah.

c. Martabat Wahidiyyah

Alam entitas kedua dikenal sebagai al-Haqiqah al-Insaniyyah.



d. Martabat Alam Arwah

Martabat ini merupakan pengungkapan (ibarat) dari segala sesuatu yang ada 

di alam ini yang bersifat murni dan sederhana yang tampak pada zat-zat dan 

semisalnya.

e. Martabat Alam Mitsal

Martabat ini juga merupakan pengungkapan (ibarat) dari sesuatu yang halus 

yang tidak menerima susunan dan tidak dapat diceraikan bagian-bagiannya, tidak 

dapat dimusnahkan dan dibinasakan. Martabat ini sesuatu yang tersusun secara 

halus dan tidak dapat dibagi-bagi. Nur inilah yang menjadi pakaian awal bagiNya 

dalam alam arwah dan alam mitsal.

f. Martabat Alam Ajsam

Yaitu pengungkapan tentang segala sesuatu yang ada dan tersusun dengan 

susunan yang padat dan kasar serta dapat dibagi dan dipisahkan.

g. Martabat Alam Insan Kamil

Martabat ini disebut pula alam al-jami’ah yakni tempat berkumpulnya

entitas zat Allah dengan asma, sifat, dan af’al tuhan dalam diri seorang manusia. 

Inilah yang dinamakan sebagai manusia sempurna.

Bila dianalogikan kedua konsep tentang tajalli al-Haqq ini, terlihat adanya 

persamaan mendasar dalam konsep “martabat lima” dan “martabat tujuh” yang 



selanjutya dikembangkan oleh murid Fansuri sendiri yakni Syamsuddin al-

Sumatrani. Meskipun dideskripsikan dengan peristilahan yang berbeda, namun 

keduanya mengalir pada muara yang sama yaitu pernyataan tentang kemutlakan 

Allah, sebelum bertajalli Allah adalah Esa, tidak dapat diketahui dan bebas dari 

pensifatan apapun. Konsep ini juga menjelaskan kondisi yang dimulai dari yang 

esa menjadi realitas yang banyak, yang kemudian menjadi alam, makhluk, dan 

segalanya.

Konsep martabat lima dan tujuh ingin menunjukkan bahwa tidak ada wujud 

kecuali wujud Allah. Eksistensi Allah tidak dapat dikonsepsikan oleh akal 

manusia, eksistensiNya tidak terikat oleh eksistensi lainnya. Dia dalam diriNya 

tidak memiliki sifat apapun, tidak kulli maupun juz’i, tidak khas maupun ‘am. 

Sementara itu, eksistensi selainNya terikat dengan eksistensiNya, dari Yang Esa 

lalu menjadi banyak dan tidak dapat dijelaskan kecuali hanya dengan konsep 

tajalli Allah.

Sementara itu, diduga kedua konsep ini tidak terlepas dari konsep teofani 

atau tajalli Allah Yang Mutlak yang ditawarkan oleh Ibn ‘Arabi melalui konsep 

“martabat tiga”, yaitu:

1. Martabat Ahadiyah (zatiah)



Dalam martabat ini dipahami bahwa Allah sebagai Zat Yang Maha Mutlak, 

mujarrad, tidak bernama, dan tidak bersifat, serta tidak dipahami dan tidak 

dikhayalkan, sehingga tidak dapat dinamakan sebagai Tuhan.

2. Martabat Wahidiyah (tajalli zat, faidh aqdas)

Martabat ini memposisikan Zat Yang Maha Mutlak dan mujarrad itu

bertajalli melalui sifat dan asma. Zat itu dinamakan Allah yang memiliki sifat-

sifat dan asma-asma yang sempurna (asma al-husna) yang tidak berlainan dengan 

zat Allah (‘ain zat) pada satu sisi, tetapi pada sisi lain merupakan hakekat alam 

empiris ini (a’yan tsabitah, ta’ayyun awwal) yang belum memiliki wujud riil.

3. Martabat tajalli syuhudi (ta’ayyun tsani, faidh muqaddas)

Pada martabat dijelaskan baha tajalli Allah melalui asma dan sifatya dalam 

kenyataan empiris melalui proses “kun”, maka “a’yan tsabitah” sebagai wujud 

potensial dalam zat ilahi menjadi kenyataan aktual dalam berbagai citra alam 

empiri (fayakun). Jadi, alam yang merupakan kumpulan fenomea empiris adalah 

wadah (mazhar) tajalli ilahi dalam berbagai wujud atau bentuk yang tiada 

akhirnya.

Oleh karena kemampuannya tersebut, Naquib menyimpulkan bahwa 

Hamzah Fansuri sebagai tokoh pemikiran falsafah mistisism Islam Melayu (The 

Malay Islamic Philosophical Mysticism). Dalam konteks kekinian, disebutkan 

bahwa Hamzah Fansuri memiliki pemikiran tasawuf yang dikelompokkan kepada 



paham tasawuf falsafi. Dengan demikian, tidak salah kalau Hamzah Fansuri 

dikenal sebagai filosof sufi.

Pemikiran Hamzah Fansuri yang tercermin dalam karya-karyanya banyak 

dipengaruhi oleh paham tasawuf wujudiyah Ibn ‘Arabi dari Cardova, Abd Karim 

al-Jilli dari Bagdad. Sedangkan, pola penyusunan bait-bait syair tasawufnya, 

Hamzah Fansuri lebih banyak dipengaruhi oleh penyair sufi Arab Persia klasik, 

seperti Attar, Rumi, Sa’adi, dan lainnya.

Hamzah Fansuri mengungkapkan gagasan dan ajarannya berdasarkan 

konsep yang dibangun oleh para sufi pendahulunya dengan merekam secara 

sistematik dan rinci pengetahuan dan pengalaman mistik dan tradisi sufi. 

Selanjutnya ia menggali istilah-istilah teknis tawasuf dan simbol-simbol dunia 

mistik dan menganalogikannya dengan realitas yang dilihatnya dalam pengalaman 

hidupnya. Karenanya, Hamzah Fansuri menampilkan konsep tasawuf falsafinya 

dalam bentuk karya sastra sehingga mempengaruhi perkembangan sastra 

sekaligus tasawuf kala itu.

Hal ini pula yang menyebabkan Nuruddin ar-Raniri menyatakan bahwa 

ajaran Hamzah Fansuri dan muridnya Syamsuddin al-Sumatrani adalah sesat.

Bahkan pada akhirnya, sebagaimana dikemukakan oleh Azyumardi Azra yang 

mengelompokkan Nuruddin al-Raniri ini sebagai ulama ortodoks kala itu secara 

intensif menyebarkan propaganda tentang kesesatan mereka. Di samping itu, 



mereka dianggap sebagai kelompok yang menganut paham banyak Tuhan 

(politheis), dan karenanya perlu diberi hukuman mati.

Perseteruan wacana tasawuf falsafi di Nusantara yang diwakili oleh

pergumuluan pemikiran Hamzah Fansuri versus Nuruddin ar-Raniri dianggap 

Abdurrahman Wahid sebagai bentuk paling vulgar. Meskipun  pada saat itu, 

ajaran tasawuf yang berkembang pada masa pemulaan di Indonesia dapat 

dikategorikan sebagai tasawuf falsafi dan mistik yang identik dengan paham 

wahdah al-wujud atau wujudiyyah yang merupakan pengembangan teori 

tajjalliyat Ibn ‘Arabi. Inti paham ini terletak pada penampakan diri tuhan melalui 

penciptaan alam dan manusia.

Syair-syair ini berbicara mengenai konsep wahdah al-wujud atau wujudiyah 

seperti halnya pada Ibn ‘Arabi sebagaiman dikemukakan oleh Ade Fakih. Namun, 

dalam konsep Hamzah Fansuri wahdah al-wujud atau  wujudiyah menghilangkan 

dualisme, yang muncul satu kesatuan. Dalam syair tersebut melalui kata-kata yang 

disimbolkannya dengan kain dan kapas jangan dipandang dua, manikam dan batu 

juga jangan dipandang dua, semuanya satu dan hanya berbeda nama. Menurut 

Hamzah semuanya menggambarkan satu realitas yakni wujud Allah. Selanjutnya

realitas Allah dapat dirasakan langsung melalui diri sendiri. Allah ada dalam diri 

manusia sendiri. Tentu ini sama dengan ajaran al-Hallaj mengenai hulul.



Ajaran ini menjadi titik tolak perbedaan pemikiran Hamzah Fansuri dan 

Nuruddin ar-Raniri. Al-Attas menyimpulkan lima kritikan Ar-Raniri terhadap 

Hamzah Fansuri, yaitu:

1. Pemikiran Hamzah mengenai tuhan, alam, manusia, dan hubungan antar 

mereka, dengan kata lain adalah identik dengan pemikiran para filsuf, 

Zoroaster, penganut paham inkarnasi dan para brahmana.

2. Keyakinan Hamzah adalah panteistik, yakni zat tuhan adalah imanen dan 

identik dengan alam, dan segala yang terlihat di alam ini adalah tuhan.

3. Hamzah meyakini bahwa tuhan merupakan wujud yang sederhana.

4. Hamzah menyatakan bahwa Alquran adalah makhluk.

5. Hamzah menjelaskan bahwa alam bersifat kekal.

Dalam versi redaksi bahasa yang berbeda, Mastuki mencatat beberapa 

perbedaan pemikiran yang melandasi pertentangan Hamzah Fansuri dengan 

Nuruddin al-Raniri adalah:

a. Hamzah Fansuri dianggap sesat karena berpendapat bahwa alam, manusia, dan 

Tuhan itu sama saja, padahal itu adalah kekufuran.

b. Hamzah Fansuri yang memiliki ajaran wujudiyah dianggap identik dengan 

ajaran panteisme. Ia memandang bahwa Tuhan sepenuhnya immanen, padahal 

menurut al-Raniri, Tuhan adalah transenden.



c. Hamzah dan Syamsuddin sebagaimana kelompok tasawuf falsafi melihat bahwa 

Alquran adalah makhluk, padahal tidak menurut al-Raniri.

d. Hamzah percaya bahwa alam adalah qadim (abadi), padahal kebalikannya.

e. Hamzah juga dianggap telah mengeluarkan kata-kata syathihat dalam kondisi 

sadar atau tidak fana, seharusnya kebalikannya.

f. Hamzah cenderung mengabaikan bahkan menganjurkan pengikutnya untuk 

meninggalkan syariah, seharusnya tidak boleh.88

Karena pemikiran Hamzah Fansuri banyak diwarnai dengan pembahasan 

mengenai ke-Tuhanan maka dapat dikatakan bahwa corak tasawuf Hamzah 

Fansuri adalah Falsafi, namun dalam pemikirannya pula beliau tidak pernah 

mengesampingkan Syari’at sebagaimana para tokoh ulama memperdebatkannya, 

justru tasawuf Hamzah Fansuri sangat mengedepankan syari’at. Diketahui pula 

bahwa Hamzah Fansuri adalah pengikut Thariqat Abdul Qadir Jailani (Thariqat 

Qadiriyah), ini berarti tasawuf yang dikembangkan Syekh adalah tasawuf yang 

bersifat amali, karena dalam pengamalannya diwarnai dengan gerakan-gerakan 

dzikir.89
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BAB III

MENGENAL HAMZAH FANSURI

E. Riwayat Hidup Hamzah Fansuri

Untuk mengetahui sejarah kehidupan Hamzah Fansuri, nampaknya para 

sarjana tidak menemukan data yang akurat. Para sarjana masih memperdebatkan 

mengenai asal-usul hamzah Fansuri, baik mengenai tempat kelahiran, masa hidup, 

maupun wafatnya. Hal ini dikarenakan tidak ada data konkrit yang 

menjelaskannya. Bahkan dalam Hikayat Aceh dan Bustan al-Salathin, dua buah 

kitab yang dipercaya paling lengkap memuat rekaman sejarah Aceh pada abad ke-

16 dan abad ke-17, tidak tertera nama Hamzah Fansuri.90 Adapun alasaan kenapa 

nama Hamzah Fansuri tidak disebut dalam dua buah buku tersebut, Kraemer 

mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Abdul hadi W.M. bahwa sosok Hamzah 

Fansuri ini sering mengembara dan jarang sekali berada di Aceh. Akan tetapi 

ketidakjelasan mengenai sejarah kehidupannya tersebut bisa kita lakukan dengan 

keberadaannya, hanyalah melalui karya-karya yang ditulisnya.

Nama Hamzah fansuri di Nusantara bagi kalangan ulama dan sarjana 

penyelidik keislaman tak asing lagi. Hampir semua penulis sejarah Islam mencatat 

bahwa Syaikh Hamzah Fansuri dan muridnya Syaikh Syamsudin Sumatrani 

                                                                                                                                                              

90Bangun Ahmad Nasution,Rayani Hanum Siregar,Akhlak Tasawuf;Pengenalan, 
Pemahaman, dan Pengaplikasiannya Disertai Biografi dan Tokoh-Tokoh Sufi, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2013), hlm. 304.



termasuk tokoh sufi yang sepaham dengan al-Hallaj. Syaikh Hamzah Fansuri 

diakui sebagai salah seorang pujangga Islam yang sangat populer pada zamannya, 

dan hingga kini namanya menghiasi lembaran-lembaran sejarah kesusastraan 

Melayu dan Indonesia. Namanya tercatat sebagai seorang kaliber besar dalam 

perkembangan Islam di Nusantara dari abadnya hingga ke abad kini.91

Melihat dari namanya, Hamzah Fansuri diperkirakan berasal dari kota 

Fansur, sebuah kota kecil di pantai Barat Sumatera, yang terletak antara Sibolga 

dan Singkel. Sebutan Fansur diberikan oleh para pedagang Arab, sebagai 

pengganti nama Barus. Pada abad-abad yang lampau, Barus atau Fansur pernah 

menjadi pusat perdagangan antar bangsa, sebelum kesultanan Aceh muncul, 

dimana para pedagang Arab, Persia, India, dan Cina melakukan transaksi. Namun 

setelah Barus menjadi bagian dari wilayah Aceh, pusat perdagangan pun 

berpindah ke Aceh.

Informasi mengenai tempat kelahiran Hamzah Fansuri berdasarkan sebuah 

syairnya:

Hamzah nin asalnya Fansuri 
Mendapat wujud di tanah Sharhrnawi
Beroleh khilafat ‘ilmu yang ‘ali 
Daripada ‘Abd Qadir Jailani92

Nama Fansuri sebagai laqab yang dilekatkan di belakang namanya yang 

memperkuat dugaan ini. Ini juga didukung oleh beberapa penelitian para ahli 

                                                          
91  Ibid, hlm. 304.
92 Drewes, G.W.J dan L.F.Brakel, The Poem Of  Hamzah Fansuri, (Leiden:KITLV, 1986), 

hlm. 44.



hingga dapat dipastikan bahwa Hamzah berasal dari Fansur, daerah Barus, sebuah 

kota kecil yang terletak di Barat Daya Aceh, tepatnya di antara Sibolga dan 

Singkil. Bukan hanya dilahirkan di sana ia juga meninggal di desa tersebut dan 

kuburannya masih ada sampai saat ini dan dihormati oleh penduduk setempat.93

Dari Syair di atas, juga telah menimbulkan  perdebatan, karna adanya 

sebutan dua tempat yang berbeda, Fansuri dan Shahrnawi.94 Jika disimak pada 

seluruh syair-syairnya, nama Baruslah yang paling banyak disebutkan Hamzah, 

bila dibanding dengan Shahrnawi.95 Pada salah satu baitnya disebutkan:

Hamzah Fansuri di negeri Melayu
Tempatnya kapur di dalam kayu96

Dari sinilah dapat dipahami, bahwa  Hamzah berada di tanah Melayu, di 

daerah penghasil kapur yang berasal dari getah tanaman. Secara tegas, bearti kota 

Barus, di pantai Barat Sumatera bagian utara.97 Begitu pula pada bait yang lain 

disebutkan:

Hamzah nin aslanya Fansuri
Mendapat wujud di tanah Shahrnawi98

                                                          
93 Zakaria Ahmad, Sekitar Kerajaan Aceh, (Medan: Memora, 1972), hlm. 110.
94 Afif Ansori, Tasawuf Falsafi Syaikh Hamzah Fansuri, (Yogyakarta: Gelombang Pasang, 

2004), hlm. 58.

95  Ibid, hlm. 59.
96 Drewes, Op.Cit, hlm. 120.
97 Afif Ansori. Op.Cit, hlm. 59.
98 Drewes, G.W.J dan L.F.Brakel, Op.Cit , hlm. 44.



Menurut al-Attas, ada makna lain dari kata tempat dan asal. Asal bukan berarti 

bahwa Hamzah lahir di Fansur, melainkan keluarga, sanak famili dan nenek 

moyangnya berasal dari sana, bahkan bisa jadi dia sendiri tidak lahir disana.

Jika dipahami lebih jauh, pangkal tolak perbedaan pendapat mengenai 

tempat kelahiran Hamzah ini terletak pada kata wujud dalam bait mendapat wujud 

ditanah Shahrnawi. Oleh al-Attas, wujud diartikan dengan “existence”. Secara 

laterlijk, memang kata wujud sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan 

“being” atau “Existence”, atau dalam bahasa Indonesia menjadi “ada”. Namun 

setelah menjadi kata serapan bahasa Indonesia (wujud menjadi ujud), memproleh 

arti baru, disamping arti asli yang ada dalam bahasa Arab. Arti baru yang 

dimaksud adalah “yang ada rupa dan bentuknya (dapat diraba,dilihat,dsb).

Berdasarkan pengertian etimologis, kata wujud tidak hanya mengandung 

pengertian “obyektif”, namun juga “subyektif”. Maksud pengertian “objektif” di 

sini, kata wujud adalah Mashdar dari wujida, yang berarti “ditemukan”. 

Sedangkan dalam pengertian “subyektifnya’, kata wujud adalah mashdar dari 

wajada, yang berarti “menemukan”. Apabila kedua pengertian wujud, “obyektif’ 

maupun “subyektif’ dikaitkan dengan teori Ibn ‘Arabi, maka akan semakin 

nampak jelas pengertiannya. Ternyata, pengertian yang pertama, kata wujud 

memiliki unsur ontologis, yakni wujud Tuhan, atau Eksistensi Realits Absolut. 

Sedangkan arti kedua, yang mengandung aspek epistemologis, wujud adalah 



“menemukan” Tuhan, atau merasakan kehadiran Tuhan sebagai pengalaman 

rohani. Apalagi dalam term Ibn ‘Arabi dikatakan, wujud adalah Tuhan sendiri

“ Di sana tidak ada wujud kecuali wujud Allah Ta’ala, sifat dan af’al-Nya. 

Maka semuanya adalah Ia, dengan-Nya segala sesuatu yang ada, dari-Nya segala 

sesuatu berasal, dan kepada-Nya segala sesuatu akan kembali”.99

Konklusi mengenai pengertian wujud itu adalah Tuhan juga disebut Hamzah 

pada bait lain:

Rahman itulah yang bernama wujud

Keadaan Tuhan yang sedia ma’bud

Kenyataan Islam Nasrani dan Yahudi

Dari Rahman itulah sekalian mawjud.100

Begitu pula dalam buku The Poem Of  Hamzah Fansuri, Hamzah Fansuri 

menyebutkan:

Jikalau sini kamu tahu akan wujud

Itulah tanda kamu syuhud

Buang rupamu dari pada sekalian quyud

Supaya dapat ke dalam diri qu’ud101

                                                          
99 Afif Ansori. Op.Cit, hlm. 59-62.
100 Drewes, G.W.J dan L.F.Brakel, Op.Cit, hlm. 72.
101  Ibid, hlm. 52.



Dari uraian di atas, nampaklah bahwa Hamzah Fansuri terlahir di Fansur 

(Barus), sedangkan di Shahrnawi, ia pertama kali menemukan atau memperoleh 

pengalaman rihani tentang Tuhan.102

Barus merupakan sebuah kerajaan yang berdiri di bagian Barat Sumatera. 

Kerajaan ini terkenal dengan hasil bumi yang melimpah, khususnya kapur barus. 

Barus juga dikenal dengan nama Panchur atau Pansur. Orang Gujarat, Persia, 

Arab, Keling, dan Bengali menyebutnya Panchur. Ia berbatasan dengan Tiku dan 

Kerajaan Singkil. Pedalaman daerah ini berhubungan dengan Minangkabau. Tepat 

di hadapannya di tengah laut terdapat Pulau Nias. Pelabuhan ini merupakan 

tempat berlangsungnya transaksi penjualan emas, sutera, benzoit, barus, madu dan 

barang niaga lainnya. Komoditas ini banyak terdapat di sana sehingga banyak 

pedagang berkumpul di sana. 

Kebesaran kota ini juga dicatat oleh Ibnu Rustih pada lawatannya di tahun 

900 M. Ia mengatakan Fansur sebagai negara yang paling masyhur di Kepulauan 

Nusantara, dan pelabuhannya menjadi pelabuhan terpenting di Pantai Barat 

Sumatera. Peran besar Barus mulai meredup tatkala Kerajaan Aceh Darussalam 

mulai maju dan memiliki pelabuhan yang lebih strategis sehingga lebih banyak 

dikunjungi oleh pedagang luar. Secara perlahan Kota Pansur mulai tenggelam dan 

bahkan hilang dari aktifitas perdagangan. Teeuw, seorang sarjana Belanda, yang 

mendatangi kota Barus pada awal abad ke-18 tidak menemukan tanda apapun 
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yang menunjukkan kota ini pernah jaya di masa lalu. Yang tersisa hanyalah cerita 

mengenai seorang penyair melayu Hamzah Fansuri, seorang yang sangat 

terkemuka di kalangan orang Melayu.103

Mengenai kapan Hamzah Fansuri hidup pun masih diperdebatkan. Informasi 

yang dianggap reliable, selain melalui karya-karyanya, juga dari karya 

Syamsuddin Sumatrani (w.1630) yang mensyarah syair-syair dan prosa Hamzah. 

Sedangkan dalam karya Nuruddin al-Raniri (w.1658) tidak menyebutkan sama 

sekali nama Hamzah. Hal ini menurut H.Kraemer, karena Hamzah banyak 

mengembara dan hanya masa-masa yang pendek saja berada di Aceh. Drewes, 

yang mengutip statemen Snouck Hurgronje, mengemukakan bahwa Hamzah 

Fansuri merupakan guru Syamsuddin diperkirakan berusia lebih tua, dan oleh 

sebab itu Hamzah hidup pada akhir abad ke-16. H. Kraemer malah 

memperkirakan Hamzah hidup setelah tahun 1636 dan bukan sebagai pendahulu, 

melainkan sezaman dengan syamsuddin.

Pendapat-pendapat tersebut didasarkan pada salah satu ungkapan syairnya, 

yang menyebutkan kata Marhum Makuta Alam:

Berkatalah faqir dha’if jang boediman,

Amat adjaib maqam di loear poen: ada ia chabar di

Tanah Djawa, dari Atjeh marhoem Mahkota ‘Alam

Dihimpoenkan sekalian ajarat dinazarkan
                                                          

103 Abdul Hadi W. M, Heurmeneutika, Estetika dan Religiusitas, (Yogyakarta: Matahari, 
2004), hlm. 108-109.



Kepada rasanya jang ni’mat ditoeroenkan

Marhum Makula Alam adalah gelar yang dipergunakan oleh Sultan Iskandar 

Muda, yang memerintah Aceh tahun 1606-1636. Dari sini diasumsikan bahwa 

Hamzah Fansuri hidup semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, atau sezaman 

dengan Syamsudin Sumatrani.

Akan tetapi, pendapat di atas ditolak oleh al-Attas. Alasannya, suasana syair 

tersebut tidak dapat dijadikan acuan karena di dalamnya terdapat interpolasi 

kalimat. Menurutnya, interpolasi dalam karya-karya Melayu yang bermakna 

historis dan kultural bukanlah sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, jika 

interpolasi tadi dipindahkan, dan susunan syair itu dirangkai kembali dengan 

sempurna, maka ada hubungan yang relevan antar baris.

Berkatalah faqir da’if yang budiman

Amat ajaib maqam di luar puan

Sekalian syarat dinazarkan

Kepada rasanya yang nikmat diturunkan

Dari sini terlihat, bahwa ternyata bukan hanya bentuk, namun terdapat 

keserasian antara semangat dan nada seluruh syair. Dari analisis ini dapat 

diartikan, jika memang itu benar, berarti Hamzah Fansuri tidak hidup sezaman 

dengan pemerintah Sultan Iskandar Muda, namun pada sultan sebelumnya.



Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung, bahwa Aceh sebelum 

diperintah Sultan Iskandar Muda, berada di bawah kekuasaan Sultan Ala al-Din 

Ri’yat Syah al-Mukammil (1571-1607), yang memerintah tahun 1588-1604. 

Kepastian Hamzah hidup pada al-Mukammil ini terlihat pada syairnya yang 

berjudul ikatan-ikatan ‘Ilm al-Nisa’:

Hamba mengikat sjair ini

Di bawah hadharat radja jang wali

Karunia Allah akan Toehan Kami...

Menurut Al-Attas, syair ini merupakan pesanan Sultan, paling tidak, 

Hamzah sendiri yang mempersembahkannya kepada Sultan. Adapun Raja yang 

wali, yang dimaksud adalah Sultan ‘ala al-Din Ri’ayat Syah, yang dikenal sebagai 

Syah Alam. Dan bergelar Sayyid al-Mukammil. Hal ini nampak pada rangkaian 

syair selanjutnya:

Sjah ‘Alam Radja jang adil

Radja Qoetoeb jang sampoerna kami

Wali Allah sampoerna wasil 

Radja arif lagi mukammil

Bertambah daulat Sjah ‘Alam

Mahkota pada sekalian alam

Karoenia ilahi Rabb al-‘alamina

Mendjadi Radja kedoea alam.



Dari keterangan diatas dapat ditegaskan, bahwa Hamzah Fansuri hidup 

semasa Sultan ‘Ala al-Din Ri’ayat Syah (berkuassa 997-1011 / 1589-1602), atau 

pada akhir abad ke-16 sampai awal abad ke-17, dan diperkirakan wafat sebelum 

1016/1607.104

Hamzah Fansuri berasal dari keluarga Al-Fansuri, keluarga yang telah turun 

temurun berdiam di Fansur (Barus), kota pantai di Sumatra Utara. Ia diperkirakan 

telah menjadi penyair pada masa Kesultanan Aceh yang diperintah oleh Sultan 

Alauddin Ri’ayat Syah Sayyid Al-Mukammil (1589-1604).105 Sebagai seorang 

ulama besar, Hamzah Fansuri pernah melakukan lawatan ke Timur Tengah

mengunjungi beberapa pusat pengetahuan Islam, termasuk Makkah, Madinah, 

Yerussalem, dan Baghdad, dimana diinisiasi ke dalam tarekat Qadiriyah. Dia juga 

pernah melakukan perjalanan ke Pahang, Kedah, dan Jawa untuk menyebarkan 

ajaran-ajarannya. Hamzah Fansuri yang menguasai bahasa Arab, Persia, dan Urdu 

adalah seorang penulis produktif yang menghasilkan bukan hanya risalah-risalah 

keagamaan, tetapi juga karya-karya prosa yang sarat dengan gagasan-gagasan 

mistis. Mengingat karya-karyanya, dia sering dianggap sebagai salah seorang 

tokoh sufi awal paling penting di wilayah Melayu-Indonesia dan juga seorang 

perintis terkemuka tradisi kesusasteraan Melayu.
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Dalam bidang tasawuf ia mengikuti Tarekat Qadiriyah yang dibangsakan 

kepada Syaikh Abdul Qadir Jailani.106 Mengenai kepanutan Hamzah Fansuri 

terhadap Tarekat Qadiriyah itu dapat dipahami dari salah satu syairnya yang 

berbunyi:

Hamzah nin asalnya Fansuri

Mendapat wujud di tanah Shahr Nawi

Beroleh khilafat ilmu yang ‘ali

Daripada ‘Abd al-Qadir Jilani107

Hamzah Fansuri menerima terekat ini ketika belajar di Baghdad, pusat 

penyebaran terekat Qadiriyyah. Tarekat ini memandang Syaikh Abd.Qadir 

sebagai pendirinya. Di sinilah ia menerima bai’at dan ijazah dari tokoh sufi 

Qadiriyyah.108

Popularitas Hamzah Fansuri disebabkan kealiman dan ketinggian ilmunya 

di bidang tasawuf. Usahanya dalam menulis puisi-puisi sufi, menjadikan ia 

terkenal di Nusantara dan Bahasa Melayu yang digunakan dalam syairnya 

menjadi bahasa pengantar dalam perdagangan, pemerintahan dan ilmu 

pengetahuan. Bahkan puisi-puisi spiritual modern yang lahir setelahnya di 

Nusantara terinspirasi dari karya-karya Hamzah Fansuri.
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Semasa hidupnya Hamzah Fansuri kurang dikenal, bahkan dimusuhi karena 

ajarannya dianggap sesat. Bahkan, dalam Hikayat Aceh keberadaan Hamzah

Fansuri sebagai tokoh sastra dan tasawuf tidak disebutkan. Ia justru dikenal 

setelah wafat. Para pengikutnya yang jumlahnya cukup banyak telah berhasil 

menyelamatkan salinan karya Hamzah Fansuri sehingga sampai ke tangan kita ini. 

Hamzah Fansuri wafat pada akhir pemerintahan Sultan Iskandar Muda Meukuta 

Alam di daerah singkel, dekat kota kecil Rundeng di hulu Sungai Singkel. Konon 

makamnya sangat dimuliakan.109

F. Karya-Karya Hamzah Fansuri

Selanjutnya, mengenai karya-karya tulis Hamzah Fansuri, dapat 

dikelompokan menjadi dua110, pertama karya yang berbentuk prosa ialah:

(1) Asraarul Arifin Fi Bayani Ilmis Suluk wat-Tauhid (kitab ini membahas 

masalah ilmu tauhid dan ilmu tarekat ; dalam kitab ini tersimpan ajarannya).

(2)  Syaraabul Asyikin (kitab ini membicarakan masalah tarekat, syariat, hakikat, 

dan makrifat).

(3)  Zinat al-Muwahidin (Perhiasan Sekalian Orang yang Mengesahkan).

(4) Al-Muntahi (kitab ini membicarakan masalah tasawuf).

(5) Ruba'i Hamzah Fansuri (syair sufi,yang penuh butir-butir filsafat).111
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Kedua karyanya yang berupa syair terkumpul dalam buku-buku yang 

terkenal. Dalam kesusastraan Melayu (Indonesia) tercatat buku-buku sya’irnya 

antara lain:

(1) Syair si Burung Pingai

(2) Syair Si Burung Pungguk

(2) Syair Sidang Fakir

(4) Syair Dagang

(5) Syair Perahu112

1. Syair Burung Pingai

Syair burung pingai bercerita tentang burung pingai yang melambangkan 

jiwa manusia dan juga Tuhan. Syair ini mengibaratkan kedekatan hubungan 

manusia dengan Tuhan. Dalam syair ini Hamzah mengangkat satu masalah yang 

banyak dibahas dalam tasawuf, yaitu hubungan satu dan banyak. Yang Esa adalah 

Tuhan dengan alamnya yang beraneka ragam. Syair ini sepertinya dipengaruhi 

oleh mantiq al-thair karangan al-Athar. Hamzah menjelaskan hakikat keberadaan 

manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Dengan pendekatan filsafat sufistik 

ia mendeskripsikan bagaimana wujud makhluk dalam kebersatuannya dengan 

Tuhan sehingga tuhan mewarnai keseluruhan wujudnya. Hamzah berkata: 
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Mazhar Allah akan rupanya 
Asma Allah akan namanya 
Malaikat akan tentaranya 
Akulah wasil akan katanya.
Lebih jauh Hamzah menyatakan bagaimana wujud Allah itu meliputi wujud 

makhluk: 

Ruh Allah akan nyawanya 
Sirr Allah akan angannya 
Nur Allah akan matanya 
Nur Muhammad akan da‟im sertanya. 

Di bagian yang lain Hamzah mengungkapkan bahwa setiap orang mampu 

mendapatkan kedekatan hakiki dengan Tuhan. Hamzah mengatakan: 

Dengarkan hai anak jamu 
Unggas itu sekalian kamu 
Ilmunya yogya kau ramu 
Supaya jadi mulya adamu. 

Syair di atas menunjukkan adanya pengaruh insan Kamil al-Jilli, al-Jilli dan 

Nur Muhammad Ibnu ‘Arabi. Sebagaimana diketahui bahwa pengaruh kedua 

tokoh ini terhadap ajaran sufi Hamzah fansuri sangat menonjol. Hal ini 

disebabkan karena adanya jaringan keilmuan yang ditempuh oleh Hamzah di 

Timur Tengah dan pusat-pusat pengembangan ilmu agama di beberapa negara 

muslim. 

2. Syair Perahu

Syair perahu melambangkan tubuh manusa sebagai perahu yang berlayar di 

laut. Pelayaran tu penuh marabahayanya. Jika manusia kuat memegang keyakinan 



la ilaha illa Allah, maka dapat dicapai tahap yang melebur perbedaan antara 

Tuhan dan hamba-Nya.

Wahai muda, kenali dirimu
Ialah perahu tamsil tubuhmu 
Tiadalah berapa lama hidupmu 
Ke akhirat jua kekal diammu 

Hai muda arif budiman 
Hasilkan kemudi dengan pedoman 
Alat perahumu jua kerjakan Itulah 
Itulah jalan membetuli insan.

Pada bagian lain Hamzah mengemukan bahwa makin jauh berlayar perahu 

ke tengah lautan makin besar pula rintangan yang akan dihadapi seperti ombak 

besar dan angin kencang akan membuat perahu tenggelam. Oleh karena itu perlu 

dipersiapkan kemudi yang kokoh perahu yang kokoh dan tahan terhadap badai 

yang mengancam.

Laut Khulzum terlalu dalam 
Ombaknya muhid (sangat luas) pada sekalian alam
Banyaklah di sana rusak dan karam 
Perbaiki na‟am (ya) siang dan malam 

Ingati sungguh siang dan malam 
Lautnya deras bertambah dalam 
Anginpun keras ombaknya rencam 
Ingati perahu jangan tenggelam.

Seperti perahu di lautan luas jiwa manusia selalu berada dalam tantangan 

hidup yang sangat dahsyat, tipu muslihat duniawi, dorongan hawa nafsu dan 

bujukan setan yang sewaktu-waktu dapat menjerumuskan manusia ke lembah 

kesesatan. Oleh karena itu, manusia perlu mempersiapkan diri untuk dapat 



bertahan dari bujukan hawa nafsu duniawi dengan jalan menuntut ilmu agama, 

dan mengokohkan iman kepada Allah SWT.

3. Syair Dagang

Syair dagang berbeda dengan dengan syair-syair Hamzah lainnya yang 

bersifat mistis dan melambangkan hubungan Tuhan dan manusia. Syair dagang 

menceritakan tentang kesengsaraan seorang anak yang hidup di rantau. Perbedaan 

ini yang membuat para sarjana meragukan syair dagang ini sebagai karya Hamzah 

Fansuri. Menurut Abdul Hadi WM keraguan tersebut karena beberapa alasan, 

yaitu: pertama, terdapat beberapa kata dari bahasa Minang yang tidak ada dalam 

karya Hamzah lainnya. Kedua, Isinya terlalu dangkal sehingga tidak 

mencerminkan karya Hamzah lainnya. Ketiga, Syair dagang diposisikan sebagai 

syair pelipur lara padahal tidak demikian syair Hamzah lainnya, di mana syair-

syair Hamzah lainnya merupakan media penyampaian hikmah dan kebenaran.

Meskipun demikian ada yang berpendapat syair dagang ini barangkali dibuat 

ketika Hamzah belum matang secara spiritual dan pengetahuan sehingga belum 

mampu mengungkapkan keseluruhan pemikiran tasawufnya. Masuknya Bahasa 

Minang bisa terjadi pada saat pencatatan ulang syair-syair Hamzah sehingga pada 

saat ini ditemukan lebih dari lima versi Syair dagang yang masing-masing 

memiliki karakteristik tersendiri. Di antara bait Syair Dagang karya Hamzah 

Fansuri adalah: 

Jikalau berjalan ingatlah handai 



Dengan orang kaya jangan sebanyak 
Rupanya elok seperti mempelai 
Rupanya kecik seperti sakai 

Inilah karangan si tukar hina 
Sambil mengarang berhati hiba 
Utanglah banyak tiada terhingga 
Tunggu lah datang batimpo-timpo.113

Penelitian terhadap karya Hamzah Fansuri sudah banyak dilakukan, di 

antaranya sebagai berikut:

(1) J. doorenbos, “De Geschriften van Hamzah Pansoeri” Leiden, 1933.

(2) Syed Muhammad Naguib Al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansuri, 

University of Malay Press, Kuala Lumpur, 1970.

(3) V.Y. Braginsky, “Some Remarks on The Stucture of the Syair Perahu by 

Hamzah Fansuri”, Bijdragendeel, 1973.

(4) Abdul Hadi W .M dan L.K. Ara (editor), Hamzah Fansuri : Penyair Sufi 

Aceh, Penerbit Lotkala,Tanpa Tahun.

(5) Abdul Hadi W.M., Hamzah Fansuri.: Risalah Tasasawuf dan Puisi-Puisinya, 

Penerbit Misan, 1995.

Untuk lebih mengetahui karya Hamzah Fansuri, berikut ini akan 

diperkenalkan secara ringkas tiga karyanya, yakni:
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d. Asraarul Arifin Fi Bayani Ilmik Suluk wat-Tauhid

Dalam pendahuluan kitab ini, dinyatakan bahwa manusia dijadikan Allah 

dari tiada dan diberi rupa lengkap dengan telinga, hati, serta nyawa dan budi. Oleh 

karena itu, manusia hendaknya mencari Tuhan dengan mengenal makrifat. Dalam 

upaya menolong umat, agar mengenal makrifat Allah, sifat, dan asma-Nya, 

Hamzah Fansuri mengarang 15 bait syair serta dengan syarahnya. Hamzah 

Fansuri, dalam syair itu, menjelaskan bahwa Tuhan kitalah yang mempunyai zat. 

Zat itu tidak bercerai dengan sifat-Nya. Selanjutnya, disebutkan bahwa di antara 

sifat-Nya, yaitu hayat, ilmu, iradat, kodrat, kalam, sami (mendengar), dan bazir 

(melihat). Dijelaskan pula bahwa makrifat Allah itu sama dengan haqiqah

Muhammad yang juga disebut nur Muhammad. Setelah sempurna mengetahui dan 

mengenal Dia, perlu mengerjakan syariat.

e. Syaraabul Asyikin

Kitab ini juga dikenal dengan judul Zinat al-Muwafidin (Perhiasan segala 

orang yang muwahidi). Syaraabul Asyikin terdiri atas tujuh bab. HamzahFansuri 

mengarang kitab ini dalam bahasa Jawi (Melayu) bagi orang yang tidak mengerti 

bahasa Arab dan Parsi. 

- Bab 1 menyatakan perbuatan syariat :syahadat, sembahyang, memberi zakat, 

puasa, dan naik haji. 



- Bab 2 menyatakan bahwa terekat tiada lain dari pada hakikat karena tarekat itu 

permulaan hakikat. Permulaan hakikat ialah taubat, yang tidak menaruh harta 

serta meninggalkan dunia untuk menjadi orang isi kubur. 

- Bab 3 menyatakan bahwa hakikat adalah kesudahan jalannya. Manusia yang 

sudah mencapai tingkat ini tidak merasa suka dan duka, mulia dan hina, serta 

kaya dan miskin. Manusia pada tingkatan ini tidak melihat dirinya melainkan 

Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya wujud sekalian alam itu wujud Allah.

- Bab 4 menyatakan bahwa manusia yang sudah mencapai tataran makrifat 

mengetahui rahasia nabi serta sifatnya. Kemudian disebutkan bahwa Allah 

Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, Kadim, Khalik, serta Kekal. 

- Bab 5 menyatakan kenyataan zat Tuhan yang maha tinggi dan tidak dapat 

dipikirkan.

- Bab 6 menyatakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dijelaskan 

dalam Bab 4. Dalam Bab 6, dijelaskan mengenai kemuskilan agama: perbedaan 

antara Islam dan kafir. 

- Bab 7 menyatakan berahi dan syukur. Disebutkan bahwa berahi itu anugerah 

Allah dan seteru berahi ialah budi yang membuat manusia ingin hidup dan 

mencari harta banyak.

f. Al -Muntahi

Kitab Al-Muntahi merupakan pedoman bagi manusia yang sudah arif dalam 

ajaran Wujudiyya. Dalam kitab ini, Hamzah Fansuri mengumpulkan ayat-ayat 

suci Al-Qu'ran, hadis, ucapan para sufi dan penyair: untuk menjelaskan Man arafa 



nafsahu fa qad arafarabbahu (Barang siapa mengenal dirinya, maka mengenal 

Tuhannya). Pernyataan ini dianggap berbahaya oleh Syeikh Nuruddin Ar-Raniri 

sehinggaia melancarkan serangan terhadap ajaran Wujudiyyah, terutama yang 

terkandung dalam kitab Al-Muntahi. Winstedt, seorang orientalis, mengatakan 

bahwa pemikiran Hamzah Fansuri sesuai dengan pikiran ahli falsafah dan 

pujangga besar Barat, seperti St. Augustino ( 354 - 430), John Lyly (1553- 1606), 

Francis Bacon (1561-1662), John Milton (1608-1674), Sydney Smith (1771-

1845).114

Karya-karya syaikh Hamzah fansuri, baik yang berbentuk sya’ir maupun 

berbentuk prosa, banyak menarik perhatian para sarjana Barat atau orientalis Barat 

maupun sarjana setempat.115 Oleh karna itu, bisa dikatakan bahwa dalam sejarah 

kaum ahli sufi Indonesia, Hamzah Fansuri dipandang sebagai ahli sufi pertama di 

Indonesia yang menuliskan buku-buku tentang tasawuf Islam. Prof.Dr.Moh. 

Naquib Al-Attas dalam Muqaddimah risalahnya tentang Fansuri mengatakan,

“Dia mampu menuangkan pendapatnya ke dalam bahasa Indonesia yang 

dapat dipahami. Dia juga dipandang sebagai penulis pertama dalam tasawuf dan 

kesusastraan sufi sepanjang sejarah Indonesia, yang menunjukan kemampuannya 
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yang sempurna dalam pemikiran atau penalaran atau paham yang dinisbatkannya 

kepadanya.”116

G. Pokok-Pokok Pemikiran Hamzah Fansuri

Pemikiran-pemikiran Hamzah Fansuri tentang Tasawuf banyak 

dipengaruhi oleh Ibnu Arabi dalam paham Wahdah Al-Wujudnya117. Diantara

ajaran-ajarannya adalah:

e. Allah

Allah adalah Dzat yang mutlak dan qadim, sebab Dia adalah yang pertama

dan pencipta alam semesta. Allah lebih dekat daripada leher mausia sendiri, dan

bahwa Allah sendiri tidak bertempat, sekalipun sering dikatakan bahwa Ia ada di

mana-mana. Ketika menjelaskan ayat “fainnama tuwallu fa tsamma

wajhu’llah” ia katakan bahwa kemungkinan untuk memandang wajah Allah

SWT. di mana-mana merupakan uniomistica. Para sufi menafsirkan “wajah Allah

SWT.” sebagai sifat-sifat Tuhan, seerti Pengasih, Penyayang, Jalal, dan Jamal.

Dalam salah satu syairnya Al-Fansuri berkata,

“Mahbubmu itu tiada berha’il,

Pada ayna ma tuwallu jangan kau ghafil,

Fa tsamma wajhullah sempurna wasil,

Inilah jalan orang yang kamil.”
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        Hamzah Fansuri menolak ajaran pranayama dalam agama Hindu yang

membayangkan Tuhan berada di bagian tertentu dari tubuh, seperti ubun- ubun

yang dipandang sebagai jiwa dan dijadikan titik konsentrasi dalam usaha

mencapai persatuan.118

f. Hakikat wujud dan penciptaan

Menurutnya, wujud itu hanyalah satu walaupun kelihatan banyak. Dari

wujud yang satu ini, ada yang merupakan kulit (mazzhar, kenyataan lahir) dan ada

yang merupakan isi (kenyataan batin). Semua benda yang ada sebenarnya

merupakan manifestasi dari yang haqiqi yang disebut Al-Haqq Ta’ala. Ia

menggambarkan wujud Tuhan bagaikan lautan dalam yang tidak bergerak,

sedangkan alam semesta merupakan gelombang lautan wujud Tuhan. Pengaliran

dari Dzat yang mutlak ini diumpamakan gerak ombak yang menimbulkan uap,

asap, awan , kemudian menjadi dunia gejala. Itulah yang disebut ta’ayyun dari

Dzat yang la ta’ayyun. Itu pulalah yang disebut tanazul. Kemudian, segala sesuatu

kembali lagi kepada Tuhan (taraqqi) yang digammbarkan bagaikan uap, asap,

awan, lalu hujan, sungai, dan kembali ke lautan.

Penggambaran yang pernah dilakukan Fansuri berupa jasad dan rohani

diungkapkannya dengan syair,

           “Hamzah Fansur di dalam Mekah,
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          Mencari Tuhan di Baitul Kabah,

          Di Barus Kudus terlalu payah,

          Akhirnya dapat di dalam rumah.”

Syair Fansuri yang lain adalah

“Hamzah gharib,

          Akan rumahnya baitul ma’muri,

          Kursinya sekalian kafuri,

          Di negeri Fansur minal asyjari.”

Kata-kata Fansuri ini merupakan sindiran terhadap Abu Yazid Al-Bustami

yang mengatakan bahwa Tuhan berada di dalam jubahnya.119

g. Manusia

Walaupun manusia sebagai tingkat terakhir dari penjelmaan, ia adalah

tingkat yang paling penting dan merupakan penjelmaan yang palih penuh dan

sempurna. Ia adalah aliran atau pancaran langsung dari Dzat yang mutlak. Ini

menunjukkan adanya semacam kesatuan antara Allah dan Manusia.

h. Kelepasan

Manusia sebagai makhluk penjelmaan yang sempurna dan berpotensi untuk

menjadi insan kamil (manusia sempurna), tetapi karena ia lalai, pandangannya
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kabur dan tiada sadar bahwa seluruh alam semesta ini adalah palsu dan

bayangan.120

H. Corak Tasawuf Hamzah Fansuri

Sebelum pembahasan tentang tawasuf falsafi Hamzah Fansuri, 

perkembangan tasawuf falsafi ini memiliki akar sejarah yang panjang dengan 

tasawuf pada masa awal. Tipologi tasawuf falsafi bersifat sinkritis antara teori 

filsafat dan mistik. Dengan demikin, menurut Fathul Mufid tasawuf falsafi tidak 

dapat sepenuhnya dikatakan filsafat atau mistik. Hal ini dikarenakan di satu sisi, 

aliran tasawuf ini menggunakan terma-terma filsafat, dan di satu sisi 

menggunakan metodologi tasawuf yaitu intuitif melalui zauq/wildan. Karenaya 

pula banyak tokoh sufi falsafi yang mengenal konsep filsafat Yunani dengan baik.

Tujuan tasawuf adalah menjalin hubungan langsung dengan Allah, namun dalam 

tasawuf falsafi dikembangakan ungkapan-ungkapan tentang pengalaman 

spiritualnya dengan Allah. Dalam terma tasawuf, ungkapan inilah yang dikenal 

dengan syathahat, yaitu bahasa symbol-alegoris. Dalam perkembangan berikutnya 

mulai dipopularkan peristilahan tasawuf falsafi, antara lain fana’dan baqa’, 

ittihad, hulul, wahdah al-wujud, insan kamil, isyraq, dan sebagainya. 

Penamaannya ini timbul terakhir, tidak langsung dipopularkan oleh tokohnya.

Para sufi falsafi memiliki teori mendalam mengenai jiwa, moral,

pengetahuan (epistimologi), wujud (ontologi), dan konsep lain yang bernilai
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abstrak, baik dalam perspektif tasawuf maupun filsafat. Namun, umumnya fokus 

perhatian mereka adalah konsep tentang wujud dengan berlandaskan rasa 

(zauq/wildan) tersebut yang menjadi titik tolak ajarannya.

Ibn Khaldun mengemukakan tentang fokus perhatian para sufi falsafi ada 

empat, yaitu:

1. Latihan rohaniah dengan rasa, intuisi, serta introspeksi diri yang timbul darinya.

2. Iluminasi ataupun hakekat yang tersingkap dari alam gaib, seperti sifatsifat

rabbani, ‘arsy, kursi, malaikat, wahyu, kenaikan ruh, hakikat realitas segala 

wujud yang gaib maupun yang real, dan susunan kosmos.

3. Peristiwa-peristiwa dalam alam atau kosmos yang berpengaruh terhadap 

berbagai bentuk kekeramatan atau keluarbiasaan.

4. Penciptaan ungkapan samar-samar (syathahiyyat), yang melahirkan reaksi   

masyarakat berupa mengingkarinya, menyetujui, atau memberikan interpretasi.

Sebagai seorang ulama intelektual, pemikiran Hamzah Fansuri tentu tidak 

dapat dipisahkan dari karya-karyanya. Karenanya, pemikiran tersebut terungkap 

dengan membedah trilogi tasawuf yang baginya merupakan inti ajarannya. 

Pemikirannya dikupas oleh Naquib al-Attas melalui penelitiannya yang telah

diterbitkan dalam bentuk buku tentang “Hamzah Fansuri dan Mistisisme” untuk 

memperoleh gelar doktor dari Universitas London tahun 1966. Di samping itu, 



John Doorenbos mempelajari Hamzah Fansuri untuk memperoleh gelar yang 

sama dari Universitas Leiden tahun 1933.

Namun, menurut Ibrahim Abu Bakar dalam jurnal Entelequia, karya Naquib

al-Attas ini sangat baik sebagai karya ilmiah tasawuf Melayu. Ada dua pemikiran 

utama Hamzah Fansuri tentang tasawuf, yaitu: Pertama, melalui Trilogi 

Tasawufnya, Hamzah Fansuri diakui telah meletakkan dasar-dasar konsep tasawuf 

mulai tingkat terendah sampai tertinggi, mulai dari orang awam sampai mencapai 

predikat sufi. Meskipun simpulan ini tidak disertai dengan penjabaran ajaran 

tasawuf tersebut melalui keseluruhan kitab tersebut.

Kedua, Hamzah Fansuri terkenal dengan pemikiran wujudiyah yang secara 

detail dipaparkannya dalam karyanya Zinat al-Wahidin. Ia mencoba menguraikan 

pemikiran wujudiyahnya melalui prinsip ontologi wujudiyah, melalui tahapan la 

ta’ayyun, tajalli, dan ta’ayyun. Tahapan pertama, lata’ayyun menjelaskan bahwa 

zat Allah yakni tidak nyata karena tidak dapat dijangkau melalui pikiran, 

pengetahuan, dan makrifat manusia. Kemudian, tahapan tersebut berlanjut kepada 

tahapan tajalli yang berarti Allah memberikan pengetahuan tentang zatNya 

melalui penciptaan manusia dan alam semesta sehingga Dia dapat dikenal. 

Selanjutnya, tahapan ta’ayyun merupakan tahapan akhir yaitu nyata untuk sampai

kepada zat Allah, manakala manusia mampu mengenal zat Allah melalui

penciptaan manusia dan alam semesta tersebut. Konsep pengenalan tentang wujud 



atau keberadaan zat Allah ini disederhanakannya melalui istilah-istilah sebagai 

analogi terhadap ajaran tasawufnya.

Ketiga, pemikirannya untuk sampai kepada tahapan ta’ayyun tersebut, 

Hamzah Fansuri membaginya kepada lima martabat. Selanjutnya inilah yang 

dikenal dengan ajaran “martabat lima” yang berkenaan dengan konsep tajalli al-

Haqq. Hamzah Fansuri memandang bahwa Allah bertajalli dalam lima martabat 

yang dikenal dengan ajaran martabat lima tersebut yaitu:

a. Martabat La Ta’ayyun

Tahapan pertama menempatkan akal budi manusia tidak mampu memahami 

dan mengetahuiNya.

b. Martabat Ta’ayyun Awwal/Ahad/Wahid (Entifikasi Pertama)

Tahapan ini memahami bahwa zat Allah berada dalam keesaanNya (ahad), 

namun jika disertakan sifatNya maka dinamakan wahid. Dalam tahapan ini 

mencakup aspek ‘ilm, wujud, syuhud, dan nur.

c. Martabat Ta’ayyun Tsani (Entifikasi Kedua)

Dalam tahapan martabat ini diketahui bahwa alam mencakup entitas

permanen, bentuk-bentuk pengetahuan, hakikat sesuatu, atau ruh yang tertambat.

d. Martabat Ta’ayyun Tsalis (Entifikasi Ketiga)



Dalam martabat ini mencakup realitas ruh insan, ruh hewan, dan ruh

tumbuhan.

e. Martabat Ta’ayyun Rabi’ wa Khamis (Entifikasi Keempat dan Kelima)

Pada martabat ini segala sesuatu telah berbentuk fisik atau memiliki wujud, 

seperti dunia dan segala makhluk serta isinya. Tahap ini merupakan tahap 

penciptaan yang tiada akhir, sebab bila tidak ada penciptaan maka dipahami 

bahwa tuhan bukan merupakan pencipta.

Sebelum pemikiran “martabat lima” ini muncul, berkembang pemikiran al-

Burhanpuri dalam karyanya Tuhfah al-Mursalah ila Ruh an-Nabi melalui konsep 

“martabat tujuh”, yaitu:

a. Martabat Ahadiyyah

Martabat ini disebut sebagai alam la ta’ayyun, yakni alam di mana Tuhan 

belum memanifestasikan diriNya, dan masih berupa zat Mutlak.

b. Martabat Wahdah

Alam entitas pertama ini disebut pula sebagai al-Haqiqah al-

Muhammadiyyah.

c. Martabat Wahidiyyah

Alam entitas kedua dikenal sebagai al-Haqiqah al-Insaniyyah.



d. Martabat Alam Arwah

Martabat ini merupakan pengungkapan (ibarat) dari segala sesuatu yang ada 

di alam ini yang bersifat murni dan sederhana yang tampak pada zat-zat dan 

semisalnya.

e. Martabat Alam Mitsal

Martabat ini juga merupakan pengungkapan (ibarat) dari sesuatu yang halus 

yang tidak menerima susunan dan tidak dapat diceraikan bagian-bagiannya, tidak 

dapat dimusnahkan dan dibinasakan. Martabat ini sesuatu yang tersusun secara 

halus dan tidak dapat dibagi-bagi. Nur inilah yang menjadi pakaian awal bagiNya 

dalam alam arwah dan alam mitsal.

f. Martabat Alam Ajsam

Yaitu pengungkapan tentang segala sesuatu yang ada dan tersusun dengan 

susunan yang padat dan kasar serta dapat dibagi dan dipisahkan.

g. Martabat Alam Insan Kamil

Martabat ini disebut pula alam al-jami’ah yakni tempat berkumpulnya

entitas zat Allah dengan asma, sifat, dan af’al tuhan dalam diri seorang manusia. 

Inilah yang dinamakan sebagai manusia sempurna.

Bila dianalogikan kedua konsep tentang tajalli al-Haqq ini, terlihat adanya 

persamaan mendasar dalam konsep “martabat lima” dan “martabat tujuh” yang 



selanjutya dikembangkan oleh murid Fansuri sendiri yakni Syamsuddin al-

Sumatrani. Meskipun dideskripsikan dengan peristilahan yang berbeda, namun 

keduanya mengalir pada muara yang sama yaitu pernyataan tentang kemutlakan 

Allah, sebelum bertajalli Allah adalah Esa, tidak dapat diketahui dan bebas dari 

pensifatan apapun. Konsep ini juga menjelaskan kondisi yang dimulai dari yang 

esa menjadi realitas yang banyak, yang kemudian menjadi alam, makhluk, dan 

segalanya.

Konsep martabat lima dan tujuh ingin menunjukkan bahwa tidak ada wujud 

kecuali wujud Allah. Eksistensi Allah tidak dapat dikonsepsikan oleh akal 

manusia, eksistensiNya tidak terikat oleh eksistensi lainnya. Dia dalam diriNya 

tidak memiliki sifat apapun, tidak kulli maupun juz’i, tidak khas maupun ‘am. 

Sementara itu, eksistensi selainNya terikat dengan eksistensiNya, dari Yang Esa 

lalu menjadi banyak dan tidak dapat dijelaskan kecuali hanya dengan konsep 

tajalli Allah.

Sementara itu, diduga kedua konsep ini tidak terlepas dari konsep teofani 

atau tajalli Allah Yang Mutlak yang ditawarkan oleh Ibn ‘Arabi melalui konsep 

“martabat tiga”, yaitu:

1. Martabat Ahadiyah (zatiah)



Dalam martabat ini dipahami bahwa Allah sebagai Zat Yang Maha Mutlak, 

mujarrad, tidak bernama, dan tidak bersifat, serta tidak dipahami dan tidak 

dikhayalkan, sehingga tidak dapat dinamakan sebagai Tuhan.

2. Martabat Wahidiyah (tajalli zat, faidh aqdas)

Martabat ini memposisikan Zat Yang Maha Mutlak dan mujarrad itu

bertajalli melalui sifat dan asma. Zat itu dinamakan Allah yang memiliki sifat-

sifat dan asma-asma yang sempurna (asma al-husna) yang tidak berlainan dengan 

zat Allah (‘ain zat) pada satu sisi, tetapi pada sisi lain merupakan hakekat alam 

empiris ini (a’yan tsabitah, ta’ayyun awwal) yang belum memiliki wujud riil.

3. Martabat tajalli syuhudi (ta’ayyun tsani, faidh muqaddas)

Pada martabat dijelaskan baha tajalli Allah melalui asma dan sifatya dalam 

kenyataan empiris melalui proses “kun”, maka “a’yan tsabitah” sebagai wujud 

potensial dalam zat ilahi menjadi kenyataan aktual dalam berbagai citra alam 

empiri (fayakun). Jadi, alam yang merupakan kumpulan fenomea empiris adalah 

wadah (mazhar) tajalli ilahi dalam berbagai wujud atau bentuk yang tiada 

akhirnya.

Oleh karena kemampuannya tersebut, Naquib menyimpulkan bahwa 

Hamzah Fansuri sebagai tokoh pemikiran falsafah mistisism Islam Melayu (The 

Malay Islamic Philosophical Mysticism). Dalam konteks kekinian, disebutkan 

bahwa Hamzah Fansuri memiliki pemikiran tasawuf yang dikelompokkan kepada 



paham tasawuf falsafi. Dengan demikian, tidak salah kalau Hamzah Fansuri 

dikenal sebagai filosof sufi.

Pemikiran Hamzah Fansuri yang tercermin dalam karya-karyanya banyak 

dipengaruhi oleh paham tasawuf wujudiyah Ibn ‘Arabi dari Cardova, Abd Karim 

al-Jilli dari Bagdad. Sedangkan, pola penyusunan bait-bait syair tasawufnya, 

Hamzah Fansuri lebih banyak dipengaruhi oleh penyair sufi Arab Persia klasik, 

seperti Attar, Rumi, Sa’adi, dan lainnya.

Hamzah Fansuri mengungkapkan gagasan dan ajarannya berdasarkan 

konsep yang dibangun oleh para sufi pendahulunya dengan merekam secara 

sistematik dan rinci pengetahuan dan pengalaman mistik dan tradisi sufi. 

Selanjutnya ia menggali istilah-istilah teknis tawasuf dan simbol-simbol dunia 

mistik dan menganalogikannya dengan realitas yang dilihatnya dalam pengalaman 

hidupnya. Karenanya, Hamzah Fansuri menampilkan konsep tasawuf falsafinya 

dalam bentuk karya sastra sehingga mempengaruhi perkembangan sastra 

sekaligus tasawuf kala itu.

Hal ini pula yang menyebabkan Nuruddin ar-Raniri menyatakan bahwa 

ajaran Hamzah Fansuri dan muridnya Syamsuddin al-Sumatrani adalah sesat.

Bahkan pada akhirnya, sebagaimana dikemukakan oleh Azyumardi Azra yang 

mengelompokkan Nuruddin al-Raniri ini sebagai ulama ortodoks kala itu secara 

intensif menyebarkan propaganda tentang kesesatan mereka. Di samping itu, 



mereka dianggap sebagai kelompok yang menganut paham banyak Tuhan 

(politheis), dan karenanya perlu diberi hukuman mati.

Perseteruan wacana tasawuf falsafi di Nusantara yang diwakili oleh

pergumuluan pemikiran Hamzah Fansuri versus Nuruddin ar-Raniri dianggap 

Abdurrahman Wahid sebagai bentuk paling vulgar. Meskipun  pada saat itu, 

ajaran tasawuf yang berkembang pada masa pemulaan di Indonesia dapat 

dikategorikan sebagai tasawuf falsafi dan mistik yang identik dengan paham 

wahdah al-wujud atau wujudiyyah yang merupakan pengembangan teori 

tajjalliyat Ibn ‘Arabi. Inti paham ini terletak pada penampakan diri tuhan melalui 

penciptaan alam dan manusia.

Syair-syair ini berbicara mengenai konsep wahdah al-wujud atau wujudiyah 

seperti halnya pada Ibn ‘Arabi sebagaiman dikemukakan oleh Ade Fakih. Namun, 

dalam konsep Hamzah Fansuri wahdah al-wujud atau  wujudiyah menghilangkan 

dualisme, yang muncul satu kesatuan. Dalam syair tersebut melalui kata-kata yang 

disimbolkannya dengan kain dan kapas jangan dipandang dua, manikam dan batu 

juga jangan dipandang dua, semuanya satu dan hanya berbeda nama. Menurut 

Hamzah semuanya menggambarkan satu realitas yakni wujud Allah. Selanjutnya

realitas Allah dapat dirasakan langsung melalui diri sendiri. Allah ada dalam diri 

manusia sendiri. Tentu ini sama dengan ajaran al-Hallaj mengenai hulul.



Ajaran ini menjadi titik tolak perbedaan pemikiran Hamzah Fansuri dan 

Nuruddin ar-Raniri. Al-Attas menyimpulkan lima kritikan Ar-Raniri terhadap 

Hamzah Fansuri, yaitu:

1. Pemikiran Hamzah mengenai tuhan, alam, manusia, dan hubungan antar 

mereka, dengan kata lain adalah identik dengan pemikiran para filsuf, 

Zoroaster, penganut paham inkarnasi dan para brahmana.

2. Keyakinan Hamzah adalah panteistik, yakni zat tuhan adalah imanen dan 

identik dengan alam, dan segala yang terlihat di alam ini adalah tuhan.

3. Hamzah meyakini bahwa tuhan merupakan wujud yang sederhana.

4. Hamzah menyatakan bahwa Alquran adalah makhluk.

5. Hamzah menjelaskan bahwa alam bersifat kekal.

Dalam versi redaksi bahasa yang berbeda, Mastuki mencatat beberapa 

perbedaan pemikiran yang melandasi pertentangan Hamzah Fansuri dengan 

Nuruddin al-Raniri adalah:

a. Hamzah Fansuri dianggap sesat karena berpendapat bahwa alam, manusia, dan 

Tuhan itu sama saja, padahal itu adalah kekufuran.

b. Hamzah Fansuri yang memiliki ajaran wujudiyah dianggap identik dengan 

ajaran panteisme. Ia memandang bahwa Tuhan sepenuhnya immanen, padahal 

menurut al-Raniri, Tuhan adalah transenden.



c. Hamzah dan Syamsuddin sebagaimana kelompok tasawuf falsafi melihat bahwa 

Alquran adalah makhluk, padahal tidak menurut al-Raniri.

d. Hamzah percaya bahwa alam adalah qadim (abadi), padahal kebalikannya.

e. Hamzah juga dianggap telah mengeluarkan kata-kata syathihat dalam kondisi 

sadar atau tidak fana, seharusnya kebalikannya.

f. Hamzah cenderung mengabaikan bahkan menganjurkan pengikutnya untuk 

meninggalkan syariah, seharusnya tidak boleh.121

Karena pemikiran Hamzah Fansuri banyak diwarnai dengan pembahasan 

mengenai ke-Tuhanan maka dapat dikatakan bahwa corak tasawuf Hamzah 

Fansuri adalah Falsafi, namun dalam pemikirannya pula beliau tidak pernah 

mengesampingkan Syari’at sebagaimana para tokoh ulama memperdebatkannya, 

justru tasawuf Hamzah Fansuri sangat mengedepankan syari’at. Diketahui pula 

bahwa Hamzah Fansuri adalah pengikut Thariqat Abdul Qadir Jailani (Thariqat 

Qadiriyah), ini berarti tasawuf yang dikembangkan Syekh adalah tasawuf yang 

bersifat amali, karena dalam pengamalannya diwarnai dengan gerakan-gerakan 

dzikir.122

                                                          
121 http://e-journal.perpustakaanstainpsp.net/index.php/SMD/article/view/32/pdf_10  ,tgl 

29-12-2016, jam 18.58.

122 http://2011document.blogspot.co.id/2014/10/pemikiran-tasawuf-hamzah-fansuri.html, 
tgl 29-12-2016,jam 19.54.



BAB IV

WAHDATUL WUJUD HAMZAH FANSURI

A.Pemikiran Hamzah Fansuri Tentang Wahdatul Wujud

Pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 Hamzah Fansuri 

memperkenalkan ajaran tasawuf Wadatul Wujud atau dalam ajarannya sering 

disebut Wujudiyyah. Disebut Wujudiyyah karena membicarakan tentang 

keberadaan wujud Tuhan dan wujud manusia atau makhluk-Nya yang lain.

Pemikiran Hamzah Fansuri banyak dipengaruhi oleh paham tasawuf 

wahdatul wujud (wujudiyyah) Ibn ‘Arabi, dalam ajaran tasawuf Wujudiyyahnya, 

ditemukan adanya aspek-aspek yang sama dengan konsep “Wahdatul Wujud" dari 

Husin bin Umar al-Hallaj dan Abu Bakar Muhammad bin Ali Muhyi al-Din al-

Hatimi al-Andalusi atau yang lebih dikenal dengan nama Ibn Arabi. Mereka 

mengajarkan bahwa Tuhan itu seolah-olah sama dengan mahkluk-Nya (ittihad) 

atau Tuhan dapat menitis dan menjelma kepada semua benda ciptaan-Nya. 

Hamzah Fansuri mengungkapkan gagasan dan ajarannya berdasarkan konsep 

yang dibangun oleh para sufi pendahulunya dengan merekam secara sistematik 

dan rinci pengetahuan, pengalaman mistik dan tradisi sufi, selanjutnya ia 

menggali istilah-istilah teknis tasawuf dan simbol-simbol dunia mistik dan 

menganalogikannya dengan realitas yang dilihatnya dalam pengalaman hidupnya.

Ada beberapa pemikiran Hamzah Fansuri tentang wahdatul wujud yaitu:
                                                                                                                                                              



1. Hakekat Wujud

Menurut Ibn ‘Arabi hakikat wujud itu hanya satu yaitu Allah, sedangkan 

wujud yang banyak itu hanya bayangan (ilusi) dari yang satu,123 sedangkan 

menurut Hamzah Fansuri wujud itu hanyalah satu walaupun kelihatan banyak. 

Pemikiran Ibn ‘Arabi dan Hamzah Fansuri sama mengenai hakikat wujud, bahwa 

wujud itu hanya satu yaitu Allah meskipun wujud itu kelihatan banyak, wujud 

yang banyak itu hanya bayang-bayang dari yang satu. Dari wujud yang satu ini 

ada yang merupakan kulit (mazhar, kenyataan lahir) dan ada yang berupa isi 

(kenyataan batin). 

Hamzah Fansuri menggambarkan wujud Tuhan bagaikan lautan dalam yang 

tak bergerak, sedangkan alam semesta merupakan gelombang lautan wujud 

Tuhan.124 Pengaliran dari dzat yang mutlak ini diumpamakan gerak ombak yang 

menimbulkan uap dan awan yang kemudian menjadi dunia gejala. Itulah yang 

disebut ta’ayyun dari Dzat yang ta’ayyun, Itu pulalah yang disebut tanazul. 

Kemudian segala sesuatu kembali lagi kepada Tuhan (taraqqi) yang digambarkan 

seperti uap dan awan yang membentuk hujan lalu airnya jatuh ke sungai dan 

akhirnya kembali lagi ke lautan.125

                                                          
123 Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Tasawuf, (Amzah, 2012), hlm. 279.
124M.Solihin, Melacak Pemikiran Tasawuf di Nusantara, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2005), hlm. 35.
125Samsul Munir Amin, Ilmu Tasawuf, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 338. 



Penggambaran yang pernah dilakukan Hamzah Fansuri berupa jasad dan roh 

yang diungkapkannya dalam syair:

Hamzah Fansuri di dalam Mekah
Mencari Tuhan di Baitul Ka’bah
Di Barus ke Kudus terlalu payah
Akhirnya dapat di dalam rumah.126

Dalam pencarian mengenai Tuhan, Hamzah Fansuri pernah sampai ke berbagai 

negeri di Timur Tengah utamanya Mekkah dan Madinah, di kota kelahirannya 

juga susah untuk ia dapatkan, dan pada ahirnya Hamzah Fansuri menemukan 

Tuhan, menemukan Allah yang lebih dekat dari urat lehernya sendiri, menemukan 

Jati Dirinya sendiri. Proses pencarian Tuhan di luar dirinya tersebut telah 

membawanya mengembara ke mana-mana meninggalkan kampung halamannya 

yang bernama Barus di Aceh. Akhirnya beliau tersadar, bahwa Tuhan yang 

selama ini dia cari ternyata “dijumpa” di dalam “Rumah”, di dalam dirinya 

sendiri, seperti dalam Al-Qur’an:

          

      

Artinya: dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa 

yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada 

urat lehernya. (Q.S Qaaf: 16)

                                                          
126Drewes, G.W.J dan L.F.Brakel, The Poem Of  Hamzah Fansuri, (Leiden: KITLV, 1986), 

hlm. 108. 



Urat leher ada yang mengartikannya urat-urat yang tersebar ditubuh 

manusia dimana darah mengalir. Ibn ‘Asyur mengartikannya sebagai pembuluh 

darah, pembuluh darah itu kendati sangat dekat. Karena ketersembunyiannya, 

maka manusia tidak merasakan kehadirannya dalam dirinya. Demikian juga 

dengan kedekatan dan kehadiran Allah melalui pengetahuan-Nya, manusia tidak 

merasakannya.127 Disini sangatlah jelas bahwa Tuhan itu lebih dekat dari pada 

urat leher kita sendiri, jika kita menyadari kehadiran Tuhan dalam diri, kita tidak 

akan melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk mencari Tuhan, bahwa Tuhan 

sangatlah dekat dengan kita, bahkan Hamzah Fansuri jika menyadari atau 

merasakan kehadiran Tuhan di dalamnya maka tidak akan melakukan perjalanan 

kebeberapa tempat untuk mencari Tuhan. Proses “perjumpaan” dengan Tuhan di 

dalam dirinya sendiri ini telah mengakhiri “pencarian” yang meletihkan dari 

seorang Hamzah Fansuri.

Mengenai konsepsi tentang Tuhan, dalam Asrar al-Arifin, Hamzah Fansuri 

membedakan antara pandangan ulama syari’at dengan ahl al-suluk tentang wujud 

Allah. Dalam pandangan ulama syari’at zat Allah dan wujud Allah dua 

hukumnya, wujud ‘ilmu dengan ’alim dua hukumnya, wujud alam dan dengan 

alam dengan alam dua hukumnya : wujud alam lain, wujud Allah lain. Adapun 

wujud Allah dengan zat Allah misal matahari dengan cahayanya, sungguhpun esa 

pada penglihatan mata dan penglihat hati, dua hukumnya: matahari lain, cahaya 

                                                          
127 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishba; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Volume 

18, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 291.



lain. Alam dikatakan wujudnya berbeda karena alam seperti bulan beroleh cahaya 

dari pada matahari. Maka menurut ulama “wujud alam berbeda dari wujud Allah. 

Wujud Allah dengan zat Allah berbeda”.128 Kedua wujud tersebut menurut 

pandangan ulama berbeda karena wujud alam dan wujud Allah tidak bisa 

disamakan, karena wujud Allah adalah wujud esa.

Maka kata ahl al-Suluk, jika demikian Allah Ta’ala di luar alam atau dalam 

alam dapat dikata, atau hampir kepada alam atau jauh dari pada alam. Pada kami 

zat Allah dengan wujud alam dengan alam esa hukumnya. Wujud alam pun 

demikian lagi dengan wujud Allah esa, karena alam tiada berwujud dengan 

sendirinya. Namun Hamzah Fansuri menolak pendapat ulama syari’at, menurut 

Hamzah, hal tersebut menunjukan bahwa Tuhan bersifat transenden atau imanen 

dengan alam. Baginya, zat Allah dengan wujud-Nya merupakan satu kesatuan.

Pada bagian lain dari karyanya, Syarab al-‘Asyiqin atau Zinat al-

Muwahiddin, kebersatuan wujud itu dijelaskan Hamzah, ketika dia membuat 

tipologi amalan ahl al-haqiqat kepada dua macam: pertama, mereka yang hidup 

sebagaimana layaknya manusia biasa, beranak, beristeri, memiliki rumah dan 

harta, namun hatinya tidak terpaut kepada apa yang dimilikinya itu. Jika harta 

miliknya itu lenyap, ia tidak berduka, dan sebaliknya, jika bertambah pun ia tidak 

merasa bahagia, karena baginya kaya dan miskin, bahagia dan sengsara sama saja. 

Kedua, dikatakan Hamzah: adapun ahl al-haqiqat, sebagian lagi da’im menyebut 

                                                          
128 Afif Anshori, Tasawuf Falsafi Syaikh Hamzah Fansuri, (Yogyakarta: Gelombang 

Pasang, 2004), hlm. 106-107.



Allah, dan berahi akan Allah, dan mengenal Allah tunggal-tunggal, dan mengenal 

dirinya, dan menafikan dirinya, dan mengitsbatkan dirinya, dan berkata dengan 

dirinya, dan fana dalam dirinya, dan baqa’ dengan dirinya, dan benci akan dzahir 

dirinya, dan kasih akan batin dirinya, dan mencela dirinya, dan memuji dirinya, 

jika tidur, tidur dengan dirinya, jika jaga, jaga dengan dirinya, jika berjalan, 

berjalan dengan dirinya; tiada lupa akan dirinya, karna sabda Rasulullah: man 

‘arafa nafsahu faqad ‘arafa rabbahu, yakni barang siapa mengenal dirinya maka 

bahwasanya mengenal Tuhannya.

Ungkapan Hamzah Fansuri tersebut, memang terkesan membingungkan, 

bahkan dapat menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam, termasuk 

pantheisme. Namun, kontek tersebut harus dipahami dari sudut pandang rohani. 

Dalam hal ini, kata berahi harus diinterpretasikan sebagai kata-kata simbolik, 

yang menunjukan kecintaan mendalam terhadap yang dicintai, yaitu Tuhan. 

Sebagai Yang Dicintai, Tuhan merupakan obsesi seorang sufi, sementara “yang 

lain” dianggap tidak ada hanya Tuhan, termasuk, dalam dirinya sendiri hanya 

Tuhan. Al-Attas juga menerjemahkan berahi dengan “love of God” (cinta 

terhadap Allah), dalam terminologi kaum sufi memiliki peranan penting sebagai 

puncak pengalaman beragama, bahkan Tuhan sendiri adalah Cinta.

Menurut Iraqi, sifat-sifat Tuhan yang pada hakikatnya adalah cinta, telah 

terkandung dalam kalimat bismillah al-rahman al-rahim. Di sini terkandung dua 

macam Cinta Tuhan, yaitu rahman dan rahim, yang berasal dari akar kata yang

sama, yaitu rahima (rahmat). Rahman adalah rahmat Tuhan yang bersifat esensial 



(dzatiyah), dan rahim adalah rahmat Tuhan yang bersifat wajib (wujub).129

Gagasan Iraqi tersebut, diekspresikan dengan jelas oleh Hamzah Fansuri dalam 

syairnya:

Tuhan kita yang bernama qadim
Pada sekalian makhluq terlalu karim
Tandanya qadir lagi hakim
Menjadikan ‘alam dari al-rahman al-rahim.
Rahman itulah yang bernama sifat
Tiada bercerai dengan kunhi Dzat
Di sana perhimpunan sekalian ‘ibarat
Itulah haqiqat yang bernama ma’lumat.
Rahman itulah yang bernama Wujud
Keadaan Tuhan yang sedia ma’bud
Kenyataan Islam, Nasrani dan Yahud
Dari rahman itulah sekalian mawjud.130

Dari syair diatas, Hamzah Fansuri menjelaskan bahwa tanda kekuasaan dan 

kebijaksanaan Allah adalah menciptakan alam semesta ini melalui sifat Rahman 

dan Rahim-Nya. Pada bait kedua dikatakan, “Rahman itulah yang bernama Sifat/ 

Tiada bercerai dengan kunhi zat”. Di sini, Hamzah Fansuri menjelaskan tidak 

adanya separasi antara sifat dan dzat. Selanjutnya dikatakan, bahwa rahman

merupakan perhimpunan sekalian ma’lumat (yang diketahui) yang meliputi segala 

yang ada berwujud, sehingga dikatakan bahwa wujud rahman-Nya merupakan 

hakikat segala ciptaan. Penegasan Hamzah Fansuri, bahwa Rahman itu identik 

dengan Wujud atau Tuhan, yang disembah oleh umat Islam, Nasrani dan Yahudi, 

juga merupakan sebab dari segala yang mawjud.

                                                          
129  Ibid, hlm. 109-111.

130 Drewes, G.W.J dan L.F.Brakel, Op.Cit, hlm. 70-74.



Dari apa yang telah dikemukakan, memberi kejelasan tentang pendirian Ibn 

‘Arabi, dan juga Hamzah Fansuri, mengenai wujud dalam hubungannya dengan 

Tuhan, alam dan manusia. Tuhan sebagai hakikat wujud bukanlah alam dan 

manusia. Ia yang menampakan diri pada realitas bukanlah Dzat-Nya, melainkan 

asma (nama) dan shifat-Nya. Namun bukan berarti bahwa nama dan sifat adalah 

Dzat-Nya, sebab bagi Ibn ‘Arabi, Tuhan dalam Dzat tidak dapat dibandingkan, 

apalagi disamakan dengan ciptaan-Nya.

2. Eka dalam Keanekaan 

Menurut Hamzah Fansuri wujud adalah satu, lebih tepatnya wujud hakiki, 

adalah Tuhan, al-Haqq. Tiada wujud atau tiada sesuatu pun dalam wujud, selain 

Tuhan. Pemahaman yang benar tentang wujud harus mencakup bukan hanya 

kesatuannya, melainkan keanekaannya juga, karena wujud adalah esa (satu) dan 

aneka (banyak). Meskipun wujud (Tuhan) adalah satu, Ia menampakkan diri 

(tajalli) dalam banyak bentuk yang tidak terbatas pada alam.

Ibn ‘Arabi menjelaskan Pengetahuan keanekaan tentang wujud atau realitas 

dapat dicapai dengan “melihat Yang Satu dalam Yang Banyak dan melihat Yang 

Banyak dalam Yang Satu dalam Yang Banyak dan melihat Yang Banyak dalam 

Yang Satu”, atau dengan pernyataan yang lebih tepat, “melihat Yang Banyak 

sebagai Yang Satu dan melihat Yang Satu sebagai Yang Banyak”.131 Fakta ini 

menimbulkan kebingungan bagi manusia, karena manusia terhalang oleh 
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pengalaman empiris di alam nyata ini dari pengetahuan, bahwa Tuhan adalah Satu 

dan Banyak.

Untuk memahami pengetahuan keanekaan tentang wujud atau realitas, Ibn 

‘Arabi menggunakan penjelasan matematis, bahwa Yang Satu menampakkan diri-

Nya dalam banyak bentuk yang tidak terbatas pada alam, pada satu pihak, dengan 

struktur matematis bahwa yang satu melahirkan bilangan-bilangan yang 

jumlahnya tidak terbatas, pada pihak lain. Yang Satu dalam struktur ontologis 

metafisis adalah sumber keanekaan segala sesuatu sebagaimana Yang Satu dalam 

struktur matematis adalah sumber semua bilangan. Baik dalam struktur ontologis 

metafisis maupun dalam struktur matematis, Yang Banyak adalah produksi dari 

Yang Satu, Yang Banyak akhirnya dapat direduksi menjadi Yang Satu.

Ketahuilah bahwa “Yang Satu”, Allah memiliki perumpamaan yang paling 

tinggi yakni perumpamaan bagi satu entitas yang tidak lain adalah realitas al-

Haqq Ta’ala dan bilangan adalah perumpamaan bagi keanekaan nama-nama 

Tuhan yang timbul dari penampakan (tajalli) realitas (al-Haqq) itu dalam bentuk-

bentuk dari keadaan-keadaan dan relasi-realasi esensial realitas itu, atau 

perumpamaan bagi keanekaan entitas-entitas permanen.

Apabila keanekaan pada khayal ada dua jenis: hakiki dan relatif, maka 

keesaan pada Tuhan ada dua jenis: yang pertama adalah keesaan Tuhan dari segi 

nama-nama Tuhan yang berhubungan dengan wujud alam dan yang kedua adalah 

keesaan Tuhan dari segi keterbatasan-Nya dari alam dan nama-nama itu. 

Keanekaan dalam Yang Esa sebagaimana diketahui apa yang di tunjukkan oleh 



nama-nama Tuhan, meskipun realitas-realitasnya beraneka dan banyak, semuanya 

adalah satu entitas. 

Penggagas konsep ini memberikan ilustrasi yang cukup jelas tentang 

bagaimana hubungan antara Tuhan dan alam dalam konsep kesatuan wujudnya. 

“Wajah sebenarnya satu, tapi jika engkau perbanyak cermin, maka Ia menjadi 

banyak”. “Wajah” di sini merujuk pada kepada Tuhan, sedangkan “cermin” 

merujuk kepada alam. Jadi dalam khayalan Ibn ‘Arabi hubungan Tuhan dan alam 

adalah seperti hubungan wajah dengan cermin, sedangkan berbagai makhluk yang 

ada di dalamnya tidak lain dari pada bayang-bayang wajah yang sama dan satu 

tetapi terefleksi dalam banyak cermin sehngga mengesankan keanekaan.132 Jadi 

wujud Allah hanya satu sedangkan wujud yang banyak itu hanya bayangan (ilusi) 

dari yang satu, seperti yang telah di sebutkan “Wajah sebenarnya satu, tapi jika 

engkau perbanyak cermin, maka Ia menjadi banyak”.

Secara lebih teknis para pendukung wahdatul wujud menyebut segala benda 

dan makhluk yang terdapat di alam semesta sebagai manifestasi (tajalliyat) 

Tuhan. Tuhan di sini bukan dalam arti esensi (Dzat) –Nya yang transenden, tetapi 

dalam arti nama-nama atau sifat-sifatNya yang indah.

Apapun yang kita temukan di alam semesta ini tak lain dari manifestasi 

sifat-sifat atau butir-butir ide dalam pengetahuan Tuhan, semacam ekspresi 

lahiriah sifat-sifat Tuhan sehingga alam bisa disebut sebagai aspek lahiriah Tuhan, 

sedangkan sifat-sifat Tuhan sendiri merupakan aspek tersembunyi atau batiniah 
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dari realitas yang sama. Tuhan sebagai yang lahir (al-Zhahir) dan batin (al-

Bathin). Jadi yang lahir dan yang batin adalah Tuhan yang sama, yang satu. 

Segala sesuatu hanyalah satu, tetapi Dia menyerupa dalam bentuk yang berbagai-

bagai atau berubah-ubah.

3. Penciptaan Alam

Ajaran tentang penciptaan alam Hamzah Fansuri dapat dihubungkan dengan 

ajaran tentang penciptaan alam Ibn ‘Arabi. Kedua ajaran ini sama-sama 

berpendapat bahwa alam diciptakan dari yang ada menjadi ada, bukan diciptakan 

dari yangtidak ada menjadi ada. Alam bersifat qadim, alam ini ada, diciptakan 

melalui proses tajalli, yaitu manifestasi diri yang abadi dan tampak akhir. Tajalli 

adalah proses penampakan diri Tuhan dalam bentuk-bentuk yang telah ditentukan 

dan dikhususkan, yang disebut dengan ta’ayyun (nyata).

Masalah penciptaan sangat berkaitan erat dengan pembahasan mengenai 

Hakikat wujud yang ber-tajally pada realitas alam. Sebab, realitas alam semesta 

merupakan penampakan Diri Ilahi, yang sekaligus merupakan eksistensi-Nya 

yang bersifat imanen-transenden. Dengan kata lain, eksistensi alam semesta ini 

merupakan akibat dari tajally Ilahi, atau diadakan oleh susuatu di luar dirinya, 

yaitu Tuhan, dengan melalui proses penciptaan. Proses penciptaan tidaklah berarti 

sesuatu diciptakan dari tidak ada, melainkan berasal dari sesuatu yang “ada”, yang 

merupakan suatu wujud potensial, yang menjadi inti dari segala yang ada. Inilah 

yang dalam tasawuf falsafi disebut dengan al-a’ayan al-tsabitat.  



Konsepsi a’yan tsabitat ini diuraikan lagi oleh Hamzah Fansuri, yang 

memulai pembahasan penciptaan dari hakikat Dzat Allah atau Kunhi Dzat, yang 

disebut la ta’ayyun, yakni keadaan hakikat yang tidak mempunyai tanda, tanpa 

nama dan sifat. Jadi, dalam keadaan yang masih belum ada ketentuan (entitas), 

belum terdeskripsikan.133  

Apabila konsep Ibn ‘Arabi mengenai penciptaan berangkat dari a’yan 

tsabitat sebagai suatu wujud potensial, maka Hamzah Fansuri telah menggali 

lebih dalam tentang proses penciptaan alam. Dari suatu wujud yang tidak dapat 

terdeskripsikan, yakni la ta’ayyun. Kemudian terjadi ketentuan-ketentuan bagi 

wujud, yang disebut ta’ayyun. Dari sinilah proses penciptaan alam dimulai.

Hamzah Fansuri memperjelas uraiannya tentang penciptaan alam dengan 

menggunakan simbol dan tamsil. 

Pada proses awal penciptaan alam, Hamzah Fansuri mengumpamakan zat 

Yang Mahasuci sebagai zat yang tidak mempunyai tanda dan sifat (la ta’ayyun), 

diumpamakan seperti air laut yang tenang, diam, dan tanpa gerak. Selanjutnya Zat 

Yang Mahasuci menentukan diri (ta’ayyun) melalui “pengaliran ke luar” atau 

“turun” (tanazzul), dengan melalui lima martabat (fase). 

Pada martabat (fase) pertama disebut ta’ayyun awwal, pada fase pertama ini 

membentuk sifat-sifat yang terdiri dari Ilmu, Wujud, Syuhud, dan Nur. Keempat 

sifat-sifat tersebut adalah aspek lahiriah (eksternal) dari Zat Yang Maha suci. 

Karena sifat ilmu , maka Zat Yang Mutlak itu menjadi ‘Alim. Pada martabat 
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‘Alim ini ada Ma’lumnya, yang disebut a’yan tsabitat (wujud potensi), yang 

kadang disebut shuwaru al-‘ilmiyyah, haqiqat al-asyya’ dan ruh idhafy. Ini 

disebut martabat (fase) kedua.

Pada martabat (fase) ketiga, ruh idhafi muncul keluar seperti gelombang laut 

yang menguap ke udara, disertai perkataan: Kun fayakun berbagai-bagai”. 

Selanjutnya, uap-uap itu membentuk awan, yang kemudian terpancar jatuh 

menjadi air hujan. Ini merupakan tamsil dari roh manusia, binatang, dan tumbuh-

tumbuhan. Ketika zat Yang Mahasuci telah berkata “Kun Fayakun” maka 

terjadilah, yang mencetus keluar dan menjadi realitas-realitas atau benda-benda 

alam yang beraneka ragam bentuknya. Ruh Idhafi yang menjadi ruh manusia 

(insani), ruh binatang (hayawani), dan ruh tumbuh-tumbuhan (nabati) adalah nur 

atau cahaya Tuhan yang tidak dapat memisahkan diri dengan semua ta’ayun-Nya 

dan segala bentuk ciptaannya akan kembali (taraqqi) kepada la ta’ayyun, ini 

diumpakan seperti uap dan awan yang membentuk hujan lalu air hujan turun ke 

bumi, yang berkumpul di sungai dan pada akhirnya akan menyatu di laut kembali,  

Bahwa ruh yang telah di turunkan Tuhan kepada ciptaannya maka akan kembali 

lagi kepada Tuhan yang telah menurunkannya. Dan martabat keempat dan kelima

berupa alam semesta, di martabat ini alam sudah tercipta yang berupa alam 

semesta dan makhluk lainnya. 

Menurut Ibn Arabi, Alam ini diciptakan Allah dari wujudnya, sehingga 

apabila Tuhan ingin melihat diri-Nya maka Tuhan cukup melihat alam ini yang 

pada hakikatnya tidak ada perbedaan di antara keduanya. Dengan kata lain, 



walaupun pada lahirnya alam ini kelihatan berbeda-beda tetapi pada tiap-tiap yang 

ada itu terdapat sifat ke-Tuhanan dan pada hakikatnya Tuhanlah yang menjadi 

esensi sesuatu itu.134

Tuhan menciptakan alam agar dapat melhat diri-Nya dan memperlihatkan 

dirinya. Dia mengenal diri-Nya dan memperkenalkan dirinya melalui alam. Alam 

adalah cermin bagi Tuhan. Melalui cermin itulah Dia mengenal dan 

memperkenalkan wajah-Nya. Di samping itu juga Tuhan adalah “harta simpanan 

tersembunyi” yang tidak dapat dikenal kecuali melalui alam. Ide ini didasarkan 

pada hadits Nabi tentang “harta simpanan tersembunyi” yang telah disebut diatas. 

Hadits ini mengandung pengertian bahwa Tuhan rindu untuk diketahui, karena itu 

Dia menciptakan alam agar Dia dapat diketahui hanya melalui alam. Dengan kata 

lain, hadits ini mengandung pengertian bahwa penciptaan alam atau proses 

penciptaan alam, identik dengan tajallî. Terjadinya tajallî atau penciptaan alam 

disebabkan kerinduan Tuhan untuk dikenal oleh ciptaan-Nya.

Melalui simbol cermin, Hamzah Fansuri menjelaskan hubungan timbal balik 

yang tidak terpisahkan antara Allah dan alam seperti tampak dalam ajarannya 

mengenai penciptaan. Bagi Hamzah Fansuri, proses penciptaan tak lain ialah 

proses di mana Allah memanifestasikan diri-Nya sendiri, atau dalam istilah 

disebut dengan tajalli, dan proses pemanifestasian diri ini dilakukan melalui 

berbagai fase yang disebut dengan ta’ayyun, yaitu kenyataan pertama, biasa 
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disebut martabat wahdat, atau pemanifestasian Zat kepada diri-Nya sendiri. Pada 

saat Allah melihat diri-Nya sendiri, maka Allah melihat kesempurnaan diri-Nya.

Penciptaan alam sebagai cermin tempat Tuhan melihat dirinya. Cinta untuk 

melihat diri-Nya adalah sebab penciptaan alam. Al-Haqq ingin melihat entitas 

nama-nama dan sifat-sifat-Nya, maka Dia menciptakan alam. Ketika Allah 

menciptakan alam ini, ia juga memberikan sifat-sifat ketuhanan pada segala 

sesuatu. Alam ini seperti cermin yang buram dan seperti badan yang tidak 

bernyawa. Karena itu, Allah menciptakan manusia untuk memperjelas cermin itu. 

Dengan pernyataan lain, alam ini merupakan mazhar (penampakan) dari asma dan 

sifat Allah yang terus-menerus. Tanpa alam, sifat dan asma-Nya yang mutlak 

yang tidak dikenal oleh siapapun.

Dari uraian pemikiran Hamzah Fansuri tentang wahdatul wujud banyak 

kemiripan dengan pemikiran wahdatul wujud Ibn ‘Arabi, ini disebabkan karena 

Hamzah Fansuri mengikuti gagasan dan ajaran berdasarkan konsep yang dibangun 

oleh para sufi pendahulunya, seperti Ibn ‘Arabi. Hamzah Fansuri merekam secara 

sistematik dan rinci pengetahuan, pengalaman mistik, dan tradisi sufi, kemudian ia 

menggali istilah-istilah dalam dunia tasawuf dan menganalogikannya dengan 

realitas kehidupannya. 

Pemikiran Hamzah Fansuri tidak semuanya sama dengan pemikiran Ibn 

‘Arabi, melainkan ada letak perbedaannya, seperti pemikiran Hamzah Fansuri 

tentang penciptaan alam. Dalam pemikiran Ibn ‘Arabi penciptaan alam berangkat 

dari a’yan tsabitat sebagai wujud potensi sedangkan Hamzah Fansuri telah 



menggali lebih dalam lagi tentang penciptaan alam, dari wujud yang tidak bisa 

terdeskripsikan yakni ta’ayyun kemudian terjadi ketentuan-ketentuan bagi wujud 

yang disebut ta’ayyun. Dalam teori penciptaan alam, Ibn ‘Arabi menggunakan 

martabat (fase) tiga sedangkan Hamzah Fansuri menggunakan martabat (fase) 

lima.

Dari uraian konsep wahdatul wujud Hamzah Fansuri banyak kemiripan dan 

perbedaan dengan pemikiran muridnya yakni Samsuddin Sumatrani. Dalam 

pemikiran tasawufnya, Syamsuddin Sumatrani membahas tentang Martabat Tujuh

dan sifat dua puluh Tuhan. Konsep Martabat Tujuh cenderung berhubungan 

dengan teori tanazzul dalam tasawuf. Tanazzul (tanzil) diartikan sebagai turunnya 

Wujud dengan penyikapan Tuhan, dari kegaiban ke alam penampakan melalui 

berbagai tingkat perwujudan. Berawal dari Gujarat ajaran martabat tujuh melalui 

tokoh-tokoh pemikir sufi Aceh yaitu Abdur Rauf dari Singkel, Syamsuddin as-

Sumatrani, Hamzah Fansuri dan Nūruddin ar-Râniri. Keempat tokoh sufi ini 

memiliki pemikiran tasawuf yang merujuk pada dua paham, yaitu corak tasawuf 

yang ke arah wujudiyyah dan corak tasawuf yang mengutamakan syari’at. 

Syamsuddin as-Sumatrani dikenal sebagai penggagas ajaran martabat tujuh yang 

cenderung merujuk pada paham wujūdiyyah.

Dari karya-karya yang ditulis Hamzah Fansuri menunjukkan kelebihan yang

sangat menonjol dalam bidangnya dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain pada

masanya. Di dalam karya-karyanya juga banyak beliau tulis pemikirannya tentang

wahdatul wujud dalam syair maupun prosanya. Syair-syair Hamzah Fansuri



menciptakan suasanan ekstase pada pembacaannya, seperti halnya suasana para

sufi saat melakukan wirid yang disertai zikir, nyanyian, dan pembacaan sajak. Ciri

lain yang dapat ditambahkan sebagaimana puisi penyair sufi pada umumnya,

banyak para tokoh Nusantara yang membaca karya Hamzah Fansuri terpengaruh

untuk mengikuti dan mempelajari ajaran beliau tentang wahdatul wujud.

C. Pengaruh Konsep Wahdatul Wujud Hamzah Fansuri

Paham wahdatul wujud pada abad ke-17 M nampaknya banyak beredar di 

Nusantara, setidak-tidaknya di Aceh, dengan tokoh utamanya Hamzah Fansuri. 

Dalam ajaran Hamzah Fansuri paham wahdatul wujud lebih dikenal atau sering 

disebut paham wujudiyyah. Disebut Wujudiyyah karena membicarakan wujud 

Tuhan dan wujud manusia atau makhluk-Nya yang lain. Ajaran ini mendapat 

tantangan dari banyak ulama yang hidup pada masa itu karena dianggap sesat dan 

menyimpang dari ajaran syariat. Hamzah Fansuri mendapat perlindungan Sultan

Iskandar Muda (1607-1636) sehingga ajarannya sempat berkembang di 

masyarakat Aceh.

Banyak orang menyanggah Hamzah Fansuri karena paham wihdatul wujud, 

hulul, ittihad-nya. Oleh karena itu, terlalu mudah orang mengecapnya seorang 

yang zindiq, sesat, kafir, dan sebagainya, dan ada juga orang yang menyangkanya 

sebagai pengikut ajaran Syi’ah.135 Ini di karenakan pada saat itu kehidupan 

spiritual tidak mendukung ajaran Hamzah Fansuri dan masyarakat pada saat itu 

pemahaman tentang agama masih awam belum terlalu memahami, sehingga 
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mereka mudah untuk dipengaruhi oleh para tokoh dan ulama yang tidak setuju 

dengan ajaran Hamzah Fansuri.

Tuduhan bahwa Hamzah Fansuri telah menempuh jalan sesat telah 

dibuktikan oleh beberapa ahli bahwa tuduhan itu tidak benar. Dalam sajak-

sajaknya disebutkan, Hamzah Fansuri justru mengecam para sufi palsu atau 

pengikut-pengikutnya yang telah menyelewengkan ajaran tasawuf yang benar.

Segala muda dan sopan
Segala tuan berhuban
Uzlatnya berbulan-bulan
mencari Tuhan ke dalam hutan
Segala menjadi “sufi”
Segala menjadi “shaqwi” (pencinta kepayang)
Segala menjadi Ruhi (roh)
Gusar dan masam di atas bumi ( menolak dunia)136

Tampak dalam kutipan ini bahwa Hamzah Fansuri tidak menyetujui sikap 

dan perbuatan para sufi palsu yang menyingkirkan diri dari masyarakat dengan

bertapa ke hutan. Menurut Hamzah Fansuri, Tuhan dapat dicari dari dalam diri 

kita sendiri dengan melakukan pemahaman dan perenungan yang dalam.

Pencarian terhadap Tuhan yang dilakukan Hamzah Fansuri, dalam sajaknya, 

menunjukkan bahwa seorang sufi lebih meletakkan kepercayaan kepada dirinya

sendiri. Seorang sufi menginginkan agar manusia itu berdaulat pada dirinya, bebas 

melakukan pilihan dengan segala resikonya.
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Pengaruh ajaran wahdatul wujud Hamzah Fansuri pada awal masanya 

belum terlihat adanya pengaruh, ini disebabkan terhambatnya paham wahdatul 

wujud Hamzah Fansuri untuk diajarkan, sehingga pada waktu itu masyarakat dan 

para ulama tidak mengetahui dan tidak memahami ajaran wahdatul wujud

Hamzah Fansuri yang sebenarnya, banyak aktivitas sufi yang menyimpang 

mengajarkan paham wahdatul wujud Hamzah Fansuri yang keluar dari ajaran 

yang sebenarnya. Masyarakat dan para ulama pada masa Hamzah Fansuri lebih 

mudah untuk menganggap ajaran yang diajarkan Hamzah Fansuri menyesatkan.

Terhambatnya ajaran wahdatul wujud Hamzah Fansuri untuk di ajarkan, 

disebabkan oleh tiga kelompok penentang, yakni: pertama, kelompok kaum sufi 

yang melaksanakan ajaran-ajaran yang menyimpang dan Hamzah Fansuri berdiri 

di hadapan mereka sebagai pihak oposisi, ini yang menyulitkan langkah Hamzah 

Fansuri. Eksisnya kelompok ini dengan ajaran-ajarannya yang menyimpang 

menyebabkan para ahli fiqh menentang habis-habisan. Hamzah Fansuri bersama 

para fuqaha pun menentang kelompok ini. Kedua, kelompok ulama dan fuqaha, 

yang memandang tasawuf sebagai kelompok yang sesat lagi menyesatkan dan 

keluar dari agama. Oleh karena itu, segala macam yang bersifat tasawuf diterima 

sebagai sesuatu yang buruk dan keji, termasuk di dalamnya tasawuf Hamzah 

Fansuri. Ketiga, yaitu kelompok pemerintah di negeri itu, para penguasa, dan 



orang-orang kaya yang tenggelam dalam kenikmatan duniawi, yang melalaikan 

mereka dari nikmat Allah SWT.137

Hamzah Fansuri menentang ketiga kelompok penentang ajarannya, bahkan 

menjauhi diri dari mereka, sehingga nama Hamzah Fansuri terlupakan dari 

deretan peristiwa yang terjadi di Aceh. Sedikit pun tentang Hamzah Fansuri tidak 

disebutkan dalam lembaran kitab Hikayat Aceh yang menguraikan sejarah orang-

orang Aceh pada masa itu. Bahkan, Ar-Raniri yang menulis buku tentang 

pemimpin dan ulama Aceh tidak menyebutkan nama Hamzah Fansuri dalam 

kategori ulama yang sama dengannya, padahal Hamzah Fansuri adalah mursyid 

dari ar-Raniri. Beginilah seorang ulama semasanya menyikapi Hamzah Fansuri, 

mereka menzaliminya, menghilangkan identitasnya, bahkan menganggapnya tidak 

ada dalam sejarah. 

Dari pemaparan tentang penyebab terhambatnya ajaran wahdatul wujud

Hamzah Fansuri, sangat jelas, bahwa ajaran yang di anggap sesat bukanlah ajaran 

wahdatul wujud Hamzah Fansuri melainkan kelompok kaum sufi yang 

melaksanakan ajaran-ajaran yang menyimpang dan Hamzah Fansuri berdiri di 

hadapan mereka sebagai pihak oposisi, tetapi Hamzah Fansuri tidak sepaham 

dengan mereka, sehingga Hamzah Fansuri juga ikut mendapat pengaruh dari 

kelompok tersebut dan membuat para ulama memandang ajaran yang diajarkan 

Hamzah Fansuri adalah ajaran yang menyesatkan dan keluar dari agama.
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Kesalahan dalam melihat paham wujudiyyah yang diajarkan Hamzah 

Fansuri sebagai menyimpang dari ajaran islam bersumber pada kenyataan bahwa

paham itu melahirkan kaum zindiq yang menyimpang dari ajaran agama. Dalam 

sajak-sajaknya, Hamzah Fansuri menunjukkan bahwa ia tidak sepaham dengan

kaum zindiq, yakni golongan wujudiyyah yang berhaluan mulhidah (menyimpang 

dari kebenaran). Hamzah Fansuri tetap berpegang pada wujudiyyah murni dan 

belum menyimpang muwahhidah (kesatuan dengan Tuhan). Bahkan Hamzah 

Fansuri juga mengikuti tarekat Qadiriyyah, Hamzah Fansuri mendapatkan tarekat 

Qadiriyyah ketika belajar di Baghdad, Hamzah Fansuri juga pertama kali yang 

membawa tarekat Qadiriyyah ke Indonesia. Hamzah Fansuri sangat 

mengutamakan syari’at, sehingga tidak mungkin seorang sufi yang 

mengutamakan syari’at mengajarkan ajaran yang menyesatkan, karena telah 

mengikuti ajaran sesuai yang ada dalam Al-Qur’an.

Kehidupan spiritual dan pemikiran pada masa Hamzah Fansuri mulai 

bercahaya dengan datangnya para ulama dan utusan ke wilayah itu. Para utusan 

itu berusaha menyiarkan paham-paham yang ada pada mereka. Terjadilah 

perbedaan orientasi dari Sunni, Falsafi, dan Syi’ah serta yang menyimpang karena 

pengaruh Hindu dan Persia yang tersebar di wilayah itu. Ditambah lagi dengan 

sisa peninggalan kebatinan dan Syi’ah yang ditinggalkan oleh kerajaan Syi’ah. 

Fansuri hidup dimasa itu yang didalamnya kondisi kehidupan spiritual tidak 

menolong pahamnya untuk dapat diterima. Namun, setelah Syaikh Syam Al-Din 

Al-Sumatrani, yang merupakan salah seorang muridnya, menjadi mufti dan 



konsultan di kerajaan itu, dapatlah dia melaksanakan pahamnya dan mendapatkan 

pengikut.

Pada pertengahan abad ke-17 M di Aceh, setelah wafatnya Hamzah 

Fansuri, ajaran wujudiyyah ini pernah menjadi bahan perdebatan di kalangan para 

ulama sufi. Selain karena adanya faktor sosial dan politik saat itu yang 

mempengaruhi masing-masing pihak yang berselisih, kontroversi seputar ajaran 

wujudiyyah ini juga diakibatkan oleh adanya perdebatan dalam menafsirkan ajaran 

tasawuf tersebut. Demikian sengatnya kontroversi, hingga mengakibatkan 

terjadinya sebuah tragedi di Aceh, yakni pembakaran karya-karya mistis Hamzah 

Fansuri dan Syamsuddin Pasai yang memuat ajaran wujudiyyah, oleh Nuruddin 

al-Raniry (w. 1068 H/1658 M) dan para pengikutnya, serta pengejaran dan 

pembunuhan terhadap mereka yang tidak mau meninggalkan ajaran tersebut.

Pengaruh ajaran ini kelihatan sangat kuat dan dianggap membahayakan oleh 

Nuruddin ar-Raniri, mufti kerajaan pada masa Iskandar Tsani yang menggantikan 

Iskandar muda, karena Hamzah Fansuri adalah seorang pemimpin rohaniah 

masyarakat di Aceh dan dekat dengan para penguasa di Aceh, sedangkan ar-

Raniri ingin menjadi penguasa di Aceh, sehingga Hamzah Fansuri di anggap akan 

menghambat keinginan ar-Raniri menjadi penguasa di Aceh, maka ar-Raniri 

menjatuhkan Hamzah Fansuri dengan cara mencari kesalahan Hamzah Fansuri 

dan menyebarkan kepada para ulama dan penguasa bahwa ajaran yang di ajarkan 

Hamzah Fansuri adalah ajaran yang menyesatkan. Ar-Raniri berinisiatif untuk 

mengumpulkan 40 orang ulama besar pada waktu itu untuk membahas ajaran 



Hamzah Fansuri tentang wujudiyyah. Menurut catatan Nuruddin ar-Raniri kaum 

wujudiyyah berpendapat bahwa “Allah adalah diri dan wujud kita, sedangkan kita 

adalah Wujud-Nya”. Kaum Muslimin kemudian sepakat menganggap mereka 

kafir dan mesti diperangi dan sebahagian dari mereka ada yang kemudian 

menyadari kekeliruan mereka dan meninggalkan ajaran ini. Akan tetapi kemudian 

mereka kembali lagi pada paham wahdatul wujud Hamzah Fansuri. Ini terlihat 

dengan kekalahan ar-Raniri dalam perdebatan dengan seorang tokoh yang 

bernama Saifurrijal, cucu dari murid Syamsuddin Sumatrani. Karena merasa malu 

dalam perdebatan, Nuruddin langsung pulang ke kampung halamannya di India, 

dan paham wahdatul wujud kembali berkembang di Aceh.138

Meski kondisi yang dihadapi Fansuri begitu sulit, dia sanggup 

meninggalkan saksi sejarah, sebagaimana dia juga meninggalkan pengikut dan 

murid-muridnya. Sejarah mengakui kepeloporannya dalam perkembangan  

Bahasa Indonesia lewat syair-syair sufinya dari satu segi, dan sumbangsihnya 

dalam memperkaya kehidupan spiritual, khususnya tasawuf falsafi yang 

mengikuti Ibn ‘Arabi.   

Pengaruh ajaran tasawuf Hamzah Fansuri cukup luas bukan hanya di Aceh, 

tetapi juga di wilayah-wilayah lain di Nusantara. Di Jawa misalnya, karya-karya 

Hamzah Fansuri disebarkan hingga ke Banten, Cirebon, Pajang, Mataram, dan 

bahkan pengaruh Hamzah Fansuri sampai ke Buton-Sulawesi Tenggara, lewat dua 
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karyanya, yaitu Syarab al-Asyiqin dan Asrar al-Arifin. Keberadaan dua naskah itu 

di Buton merupakan indikasi bahwa ajaran tasawuf Hamzah Fansuri ada yang 

mempelajarinya di daerah itu.

Sejak abad ke-17 M, mistik dan ajaran wahdatul wujud yang ada di Jawa, 

terwujud dalam bentuk manunggaling kawulo gusti (menyatunya manusia dengan 

Tuhan), yang diajarkan oleh Syaikh Siti Jenar. Ajaran Syaikh Siti Jenar berbeda 

dengan dengan ajaran Hamzah Fansuri, mereka memiliki ajaran tentang 

bersatunya manusia dengan Tuhan, tapi dalam ajaran Syaikh Siti Jenar disebut 

manunggaling kawulo gusti yang bernuansa kejawen. Ajaran Syaikh Siti Jenar 

adalah ajaran kebatinan yang menekankan kepada aspek kejiwaan dari pada aspek 

lahiriah. Menurut pandangan Syaikh Siti Jenar, manusia terdiri dari jiwa dan raga 

yang mana jiwa sebagai penjelmaan dzat Tuhan dan raga adalah bentuk luar dari 

jiwa dengan dilengkapi panca indera maupun berbagai organ tubuh. Hubungan 

jiwa dan raga berakhir setelah manusia mati di dunia, sebagai lepasnya manusia 

dari belenggu alam kematian di dunia, yang selanjutnya manusia bisa manunggal 

dengan Tuhan.139

Ajaran wahdatul wujud tetap hadir dalam berbagai bentuk di Jawa. Pada 

akhir abad ke-17 naskah Syarab al-Asyqin diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa 

bersamaan dengan tersebarnya paham wujudiyyah di pulau Jawa. Naskah ini 

dijumpai di Banten, tepatnya di dalam perpustakaan pribadi Sultan Abu al-

Mahasin Zayn al-Abidin raja Banten dari tahun 1690-1733 M. Sultan ini adalah 
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serang pecinta tasawuf dan murid dari seorang sufi terkemuka yang berasal dari 

Makassar, bernama Syaikh Yusuf al-Makasari.

Pengaruh ajaran tasawuf Hamzah Fansuri juga bisa dilihat dari karya-

karyanya yang banyak dikenal oleh kaum muslim di Nusantara, ajarannya 

terungkap dalam kitab, prosa maupun syair-syair. Kitab keagamaan melayu pada 

masa Hamzah Fansuri memang berkembang pesat, seiring dengan penyebaran 

agama Islam di seluruh kepulauan Nusantara dan pendirian berbagai kerajaan 

Melayu-Islam di beberapa tempat. Dalam hal ini, Hamzah Fansuri adalah salah 

seorang penulis kitab keagamaan yang termasyhur dan sejajar dengan Abdul 

Samad al-Palimbani dan Syaikh Muhammad Nafis. Melalui karya-karyanya 

tersebut, ajaran wahdatul wujud Hamzah Fansuri terkenal dan di pelajari di 

seluruh Nusantara. Dari karya Hamzah Fansuri yang ada, dapat di lihat gaya 

penulisan ilmu tasawuf yang kemudian memiliki karakter yang khas, berbeda 

dengan sufi Islam lain yang hidup pada masa sebelumnya, Hamzah Fansuri 

mampu mentransformasikan istilah tasawuf dalam bahasa Arab ke dalam bahasa 

Melayu, sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat yang tidak mampu berbahasa 

Arab. Hamzah Fansuri sengaja menulis syairnya dalam bahasa Arab-Melayu agar 

masyarakat yang tidak mengerti bahasa Arab dapat mempelajari ilmu tasawuf.140

Apa yang telah dilakukan Hamzah Fansuri ini tidak hanya dipandang sebagai 

sebuah usaha untuk menyebarkan pemikiran tentang tasawuf saja, melainkan juga 
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sebagai langkah awal lahirnya sastra melayu, khususnya dalam bidang prosa dan 

syair.

Hamzah Fansuri membawa dan mengembangkan pemikiran tasawuf falsafi 

yang berbeda dengan yang sebelumnya di Nusantara. Dia merupakan orang 

pertama yang memunculkan tasawuf falsafi di Nusantara yang bersih dan murni 

dari penyimpangan. Akibat dari tersiarnya ajaran Hamzah Fansuri dimasa akhir, 

tidak ada lagi ulama ortodox yang menentangnya, kecuali mengakui eksistensi 

dan keutamaan Hamzah Fansuri. Sejarah juga mengakui kepeloporan Hamzah 

Fansuri dalam perkembangan bahasa Indonesia lewat syair-syair sufinya, dan 

sumbangsihnya dalam memperkaya kehidupan spiritual, khususnya tasawuf 

falsafi. Tidak ada seorang sufi filosof pun yang muncul sesudahnya, baik dari 

yang menyimpang maupun yang lurus.

Para orang-orang yang mengecam ajaran wahdatul wujud Hamzah Fansuri, 

baik dari kalangan awam maupun para ulama, sebenarnya tidak mengecam 

mereka melainkan karena ketidaktahuan terhadap makna-makna yang 

disampaikan. Mereka menuduh Hamzah Fansuri dan pengikutnya dengan 

berbagai tuduhan karena mereka tidak pernah berinteraksi langsung dengan 

Hamzah Fansuri dan meminta penjelasan terhadap ajaran wahdatul wujud tersebut 

dan pada masa penyebaran ajaran wahdatul wujud Hamzah Fansuri, terhalang 

oleh tiga golongan, sehingga ajarannya tidak bisa diajarkan kepada masyarakat 

dan berpengaruh pada Hamzah Fansuri bahwa ajaran wahdatul wujud adalah 

ajaran yang menyesatkan, karena masyarakat pada waktu itu tidak mengetahui 



makna yang sebenarnya, tapi banyak dari kalangan ulama yang pada awalnya 

mengecam Hamzah Fansuri, setelah mengetahui makna yang sebenarnya dan 

mengengakui kekeliruan mereka, mereka mengakui kebenaran yang di ajarkan 

Hamzah Fansuri.   

Wahdatul wujud jika dipandang dari kacamata sufi itu bukan ajaran yang 

sesat melainkan ajaran yang ada dalam tasawuf, karena wahdatul wujud sama 

halnya dengan fana’. Apabila seseorang lebur dan merasakan dirinya sendiri, 

dalam arti tak disadarinya lagi dan tidak mengingat duniawi lagi maka yang akan 

tinggal wujud rohaninya dan ketika itu seseorang sufi seolah-olah merasa telah 

menyatu kepada sang pencipta yakni Allah SWT, dimana suatu tingkatan yang 

mencintai dan dicintai telah menjadi satu, sehingga salah satu dari mereka dapat 

memanggil yang satu dengan kata-kata “Hai Aku”. Yang dimaksud aku disini 

bukan sufi sendiri, tetapi sufi yang telah bersatu batin dan rohaninya dengan 

Tuhan, sehingga yang mereka rasakan hanyalah kehadiran Allah SWT. Disini lah 

yang menjadi banyak perdebatan oleh para ulama terutama ulama fiqh, ulama fiqh 

berpendapat bahwa tidak mungkin seorang hamba bisa menyatu dengan Allah 

SWT.

Pemahaman yang benar tentang wahdatul wujud menurut kaum sufi adalah 

pemahaman yang murni dan sesuai dengan aqidah Islam yaitu melihat seluruh 

wujud (keberadaan) makhluk, tiada wujud dengan Allah SWT selain dengan 

pertolongan dan kekuasaannya.



Dalam Al-Qur’an terdapat dalil tentang wahdatul wujud, Allah SWT 

berfirman:

        

     

Artinya: “(yaitu) hari (ketika) mereka keluar (dari kubur); tiada suatupun dari 

Keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. (lalu Allah berfirman): 

"Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?" kepunyaan Allah yang 

Maha Esa lagi Maha Mengalahkan”. (Q.S Al-Mu’min: 16)

Berbicara tentang Allah, bukan dari sisi keterkaitan-Nya dengan makhluk. 

Allah adalah wujud yang Maha Tinggi, bahkan setinggi-tingginya wujud dalam 

segala sifat keagungan-Nya. Anjuran kepada hamba-hamba Allah yang 

memurnikan ketaatan kepada-Nya agar terus meningkatkan ketaatan dan 

9pengabdian kepada-Nya sehingga Allah senantiasa pula meningkatkan derajat 

mereka. Firman-Nya: "Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?" kepunyaan 

Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan”, ada yang mengemukakan 

pertanyaan dan jawaban itu adalah Allah SWT sendiri. Ketika itu semuanya 

bungkam sehingga Allah pula menjawabnya. Pertanyaan itu bertujuan 

menampakkan semua pihak yang pernah mengaku atau merasa seperti 

penguasa.141
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Dari ayat diatas dapat dipahami, seluruh yang wujud di bawah 

kekuasaannya. Segala yang wujud tidak akan wujud tanpa izinNya. Maka, wujud 

yang hakiki yang berdiri dengan sendiri hanyalah Allah SWT, adapun selain Allah 

SWT pada hakikatnya tidak wujud, mereka hanya wujud setelah Allah SWT 

menciptakan mereka, sehingga kewujudan mereka sebenarnya dengan qudrat dan 

iradat Allah SWT.

Dalam hadits terdapat dalil tentang wahdatul wujud. Rasulullah SAW 

bersabda: “sesungguhnya Allah SWT itu wujud,  dan tiada berwujud bersamanya. 

Allah SWT itu wujud dalam keesaan, tanpa bersama dengan selainnya”. (hadits 

riwayat Al-Bukhari).

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa wujud itu hanya satu yakni Allah 

SWT, dan bisa berwujud dalam bentuk ciptaannya sebagai manifestasi dari wujud 

Allah SWT, meski memiliki wujud banyak tetap wujudnya hanya satu yakni Allah 

SWT.



BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengurai pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:

1. Hamzah Fansuri memiliki pemikiran tentang wahdatul wujud atau wujudiyyah,

yaitu: pertama Hakekat Wujud, bahwa wujud itu hanya satu yaitu Allah 

meskipun wujud itu kelihatan banyak. Kedua Eka dalam Keanekaan, bahwa 

wujud bukan hanya mencakup kesatuannya meskipun ia bertajalli dalam 

banyak bentuk. Ketiga Penciptaan Alam, proses penciptaan alam dimulai dari 

la ta’ayyun, ta’ayyun, tanazzul, dengan melalui lima martabat (fase), dan akan 

bertaraqqi kepada la ta’ayyun. Pemikiran Hamzah Fansuri tentang wahdatul 

wujud banyak kemiripan dengan pemikiran wahdatul wujud Ibn ‘Arabi, 

namun, ada perbedaan Pemikiran Hamzah Fansuri dengan pemikiran Ibn 

‘Arabi, seperti pemikiran Hamzah Fansuri tentang penciptaan alam. Dalam 

pemikiran Ibn ‘Arabi penciptaan alam berangkat dari a’yan tsabitat sebagai 

wujud potensi sedangkan Hamzah Fansuri telah menggali lebih dalam lagi 

tentang penciptaan alam, dari wujud yang tidak bisa terdeskripsikan kemudian 

terjadi ketentuan-ketentuan bagi wujud. 

2. Ajaran wahdatul wujud Hamzah Fansuri sangat berpengaruh di Aceh dan 

menyebar ke seluruh Nusantara, apalagi ketika Hamzah Fansuri telah wafat, 

banyak murid-murid yang menjadi pengikutnya, terutama kedua muridnya 



yang sangat setia yakni Syamsuddin Sumatrani dan Saifurrijal. Ajaran 

wahdatul wujud banyak terungkap dalam dua karya, yaitu kitab Syarab al-

Asyiqin dan Asrar al-Arifin. Melalui dua karya yang terkenal tersebut, ajaran 

wahdatul wujud Hamzah Fansuri terkenal dan di pelajari oleh masyarakat dan 

para tokoh di seluruh Nusantara.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai 

berikut:

1. Pencarian terhadap Tuhan menujukkan bahwa seseorang lebih meletakkan

kepercayaan kepada dirinya sendiri. Seseorang menginginkan agar manusia

berdaulat pada dirinya, bebas melakukan pilihan dengan segala resikonya.

Perjumpaan dengan Tuhan tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus

direalisasikan melalui pembentukan diri dan pencarian diri. Dalam makrifat,

kehendak Tuhan dan kehendak manusia telah menyatu. Seseorang yang telah

mencapai tahap makrifat akan mampu memancarkan sifat-sifat ilahi yang

diberikan kepadnya. Sehingga seseorang bisa bersatu dengan Tuhan

(wahdatul wujud)

2. Begitu luasnya ilmu Tuhan sehingga jika lautan dijadikan tinta untuk menulis 

ilmu-ilmu-Nya maka tidak akan cukup, hendaknya kita tidak henti-hentinya 

belajar, mengkaji segala ilmu yang Allah berikan kepada manusia kapanpun 

dan dimanapun kita berada. Mengembangkan kemampuan, potensi yang kita 



miliki, dan melanjutkan perjuangan para tokoh-tokoh pemikiran Islam dalam 

mengembangkan pengetahuan untuk kemaslahatan semua makhluk.

3. Peneliti menyadari masih banyak kajian-kajian terhadap Hamzah Fansuri

terhadap beberapa hal yang menyangkut ketokohannya, bukan hanya ajaran 

tasawufnya saja, akan tetapi masih banyak terhadap gagasan-gagasan yang

lainnya, yang susah untuk peneliti temukan tentang kitab-kitab dan buku-

buku yang menyangkut tentang Hamzah Fansuri. Sehingga pihak Kampus 

agar memperbanyak kitab dan buku terutama mengenai para tokoh tasawuf di 

Nusantara yang akan membantu mahasiswa/mahasiswi dalam mengadakan 

penelitian.

C. Penutup

Tidak ada yang layak penulis ungkapkan selain rasa syukur penulis 

kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan karya ini sebagai karya yang wajib penulis susun demi 

mendapatkan gelar kesarjanaan.

Shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada panutan kta Nabi besar 

Muhammad SAW, karena berkat arahan dan bimbingannya sehingga penulis 

berada pada jalan yang insyaallah diridhoi oleh Allah SWT.

Penulis sadar dalam penulisan ini banyak sekali kekurangan-kekurangan 

yang mungkin disebabkan oleh kurangnya bahan penelitian atau kurang tajam 

dalam proses analisa. Untuk itu sangat penulis harapkan kritik dan saran yang 

sifatnya membangun dan memberikan saran demi kesempurnaan karya ini.



Demikianlah skripsi ini penulis susun, semoga karya ini mempunyai nilai 

guna khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman.

Amiin...! Wassalam
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