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ABSTRAK 

Arifin, Zainal.2016. KONSEP TENTANG Tuhan  (Asmadan Sifat dalam 

Sasangka Jati Menurut Perspektif Al-Quran). SKRIPSI. FAKULTAS 

USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAHInstitut Agama Islam Negeri ( IAIN ) 

Ponorogo. Pembimbing, Dr. Muh Tasrif, M.Ag. 

 

Kata kunci :Konsep, Tuhan, Asma, Sifat, Sasangka Jati, Perspektif. 

 

Tuhan dapat dikenal dengan jalan memahami asma dan sifat-Nya yang 

sudah disebutkan dalam kitab suci-Nya. Umat manusia dapat mengetahui ke-

mahasempurnaan Tuhannya  dengan asma dan sifat. Dengan adanya 

perkembangan keyakinan manusia, pencapaian rohani yang tinggi sampai 

merasakan antara ada dan tiada, sehingga dirinya merasa mendapatkan ilham 

dari Tuhan, kemudian ditulis dan diajarkan ke orang lain. Karena mereka 

orang beragama, yang mayoritas agama Islam, sehingga yang diyakininya 

tidak keluar dari Islam, sehigga mereka menyebarkan ajarannya tidak atas 

nama agama, tetapi atas nama aliran kepercayaan. Dalam hal ini yang diteliti 

oleh penulis adalah Serat Sasangka Jati yang dibawa oleh Soenarto 

Mertowardojo. Sasangka Jati mengajarkan tentang Tuhan, baik dari segi 

asmamaupunsifat. Sehingga penelitian ini akan mengkaji asma dan 

sifatTuhan dalam perspektif al-Quran untuk mengetahui relevan atau tidak 

Tuhan yang dimaksud dalam Sasangka Jati dari perspektif al-Quran. 

 

Penelitan ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) 

dengan menggunakan pendekatan deskripsi analitik. Pengumpulan data yang 

dilakukan adalah dengan dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan buku 

primer yaitu serat Sasangka Jati dan ayat-ayatal-Quran tetang asma da 

sifatTuhan.Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analitik. 

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi, yakni berdasarkan dari serat 

Sasangka Jati dan al-Quran. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa 

pertama, asmaTuhan dalam Sasangka Jati secara bahasa tidak dapat diterima 

oleh umat islammenurut perspektif al-Quran, karena bahasa yang berbeda, 

sedangkan dari segi makna, asmaTuhan dalam Sasangka Jati dapat diterima 

sebagai salah satu asma Allah, karena masih semakna dengan asma yang ada 

dalam al-Quran yaitu; al-Khabir. Kedua, sifatTuhan dalam Sasangka Jati 

sama dengan yang ada dalam al-Quran. Sehingga dianggap masih relevan 

antara Tuhan yang ada dalam Sasangka Jati dengan Tuhan yang ada dalam 

al-Quran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Dari berbagai aspek, masyarakat primitif hidup dalam 

kesederhanaan, baik dari aspek materi maupun kepercayaan. Hidup mereka tergantung 

pada alam sekitar mereka. Alam adalah satu-satunya sumber kehidupan. Karena itu, 

alam yang menjadi faktor dominan, terkadang alam tidak bersahabat, air yang 

memberikan manfaat besar dalam kehidupan, terkadang menjadi bencana besar bagi 

makhluk, seperti bencana banjir. Tanah yang menyuburkan tanaman tiba-tiba 

bergoyang dan menghancurkan harta benda.1  

Dari sini, mulai muncul kepercayaan bahwa benda-benda 

disekeliling mereka memiliki kekuatan gaib. Dalam ilmu sejarah agama dan 

perbandingan agama, kekuatan gaib biasa disebut dengan mana.2 Mana memiliki sifat 

berkekuatan, tidak dapat dilihat, tidak mempunyai tempat yang tetap, pada dasarnya 

                                                           

 1 Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama 1 Ciputat: Lolos Wacana Ilmu, 1997), 58. 

2 Mana adalah sebutan sesuatu yang gaib dari orang Malanesia. Dalam bahasa Indonesia 

disebut Tuah. Ibid. 
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tidak mesti baik dan tidak juga buruk, serta terkadang bisa dikontrol, terkadang tidak 

dapat dikontrol.  

Dengan adanya mana yang memiliki kekuatan tersembunyi, 

manusia beranggapan siapa saja yang menguasai akan mendapatkan kedudukan 

terhormat dalam mansyarakat dan terjamin keselamatannya. Semakin banyak 

memiliki benda-benda yang memiliki mana, maka akan lebih terjamin kehormatan 

dan keselamatan hidupnya. Namun jika sebaliknya, hidup akan lebih sengsara atau 

lebih mudah mendapatkan bahaya. Keyakinan ini disebut dengan dinamisme.3 

Dengan berjalannya waktu, kemudian akal menganulir, bahwa di 

dalam benda-benda yang memiliki kekuatan gaib mempunyai roh. Benda-benda itu  

baik benda hidup seperti manusia atau binatang, maupun benda mati seperti batu, 

kayu, tulang, dan sebagainya. Roh tersebut memiliki kekuatan, kehendak, merasa 

senang dan susah, membutuhkan makan dan minum, bernyanyi, berburu dan 

sebagainya seperti manusia. Roh-roh itu diyakini sebagai sesuatu yang menjadikan 

benda-benda itu mempunyai kekuatan. Sehingga untuk menjaga supaya roh-roh tetap 

senang dan tidak marah, maka diberi sesaji berupa makanan atau kurban. Keyakinan 

ini disebut animisme.4 

                                                           
3 Ibid., 60. 

4 Ibid., 62. 
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Dengan adanya benda yang memiliki  roh di alam ini sangat 

banyak, maka benda yang memiliki roh bertambah banyak. Sehingga animisme yang 

sebelumnya memiliki kepercayaan terhadap benda-benda yang memiliki roh 

mengalami perkembangan. Akal menganulir bahwa roh yang ada tidak mempunyai 

satu kekuatan saja, akan tetapi memiliki banyak kekuatan, sehingga berkeyakinan 

bahwa Tuhan itu banyak. Dari salah satu benda tersebut terdapat benda yang memiliki 

roh yang paling kuat, sehingga  dijadikan dewa yang diberi  nama sesuai dengan 

fungsinya. Seperti dewa  agni adalah dewa api dan adad adalah dewa hujan seperti 

kepercayaan masyarakat Babilonia. Keyakinan ini disebut dengan politeisme.5 

Dengan banyaknya Tuhan, sehingga sistem kepercayaan 

politeisme kurang memberikan kepuasan. Dengan pemikiran yang lebih logis dan 

lebih memuaskan, sehingga akal memilih satu Tuhan sebagai yang tunggal. Memilih 

satu Tuhan yang dijadikan pemimpin dari semua Tuhan yang dijadikan sesembahan. 

Kepercayaan ini disebut dengan henoteisme.6 

Satu Tuhan yang dijadikan pemimpin dari semua Tuhan, 

sebagian Tuhan-Tuhan asing dianggap menjadi musuh atau saingan-Nya. Hanya satu 

Tuhan yang diprioritaskan, sehingga dalam ritual hanya kepada Tuhan tunggal yang 

                                                           
5Ibid., 66. 

6Ibid., 72. 
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dominan dan mengabaikan yang lainnya. Selanjutnya akal manusia meyakini bahwa 

Tuhan itu satu (Esa). Kepercayaan ini disebut dengan monoteisme.7 

Pada kenyataannya, kekuasaan Tuhan tidak dapat dilihat oleh 

panca indra manusia, tetapi hanya dapat dirasakan. Fenomena Kekuasaan Tuhan yang 

dapat dilihat dan dirasakan adalah fenomena alam. Dalam perkembangan ini, muncul 

keyakinan bahwa Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan alam, sehingga semua yang ada 

di alam adalah bagian dari Tuhan. Karena seluruh kosmos ini satu, maka diyakini 

bahwa Tuhan itu satu. Keyakinan ini disebut panteisme.8 

Dalam perjalanannya panteisme, keyakinan terhadap Tuhan 

sudah tidak nampak yang nampak hanya fenomena alam. Sehingga muncul keyakinan 

yang disebut naturalisme. Kemudian akal menganulir bahwa Tuhan sejatinya tidak 

ada, karena alam dapat diexplor akal mereka. Keyakinan ini disebut dengan ateisme.  

Pada kenyataannya, adanya Tuhan tidak bisa dibantah dengan 

adanya fenomena alam. Adanya Tuhan yang tidak bisa direkayasa oleh akal manusia, 

sehingga sudah tidak memperdulikan agama, agama hanya urusan Tuhan, hal yang 

lebih penting yakni kehidupan duniawi.  

                                                           
7H. Sunardji Dahri Tiam, Muqoddimah Berislam Kaffah (Malang: Intimedia, 2015), 8. 

8Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama 1, 94. 
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Dalam perjalanan mencari keyakinan, tanpa agama akan 

menjadikan keyakinan yang labil. Pada dasarnya seluruh manusia yang memiliki akal 

yang sempurna membutuhkan agama sebagai pembimbing untuk menemukan Tuhan 

yang haq. Dalam hal ini agama Islam menjadi satu-satunya agama yang dapat 

dijadikan pembimbing bagi umat manusia untuk menemukan Tuhan. Tanpa agama, 

mustahil manusia menemukan Tuhannya yang haq.9 

Tuhan yang haq adalah Allah SWT. Tuhan memperkenalkan 

dirinya dalam al-Quran surat Ta>ha> ayat 14.10 Dalam firman-Nya: 

ُ ََل ِإلَهَ إَِل أَنَا فَاْعبُْدنِي َوأَقِ  الةَ ِم اإِنَّنِي أَنَا َّللاَّ   ِلِذْكِري لصَّ

Artinya: “Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) 

selain Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk 

mengingat Aku. (Q.S. Ta>ha> [20] : 14)”.  

  

Selain memperkenalkan dirinya sendiri, Tuhan dapat dikenal 

melalui asma dan sifat-sifat-Nya. Ajaran asma dan sifat-sifat Tuhan yang dijadikan 

doktrin kepada umat Islam sejak dahulu sampai sekarang. Dalam konsep Islam, Tuhan 

diyakini sebagai Zat yang maha Tinggi yang nyata dan Esa. Islam menitik beratkan 

                                                           
9Ibid., 10. 

10Ali Samsuddin, Mengukir Sifat Kepribadian Muslim (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 

1. 
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konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan Maha Kuasa (tauhid), Dia itu wahid 

dan Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Kuasa. 

 Menurut al-Quran,  terdapat 99 asma Tuhan11 yang 

mengingatkan setiap sifat Tuhan yang berbeda. Semua tersebut mengacu pada Tuhan. 

Tuhan berada dimanapun tanpa menjelma dalam bentuk apapun. Tuhan lebih dekat 

pada manusia daripada urat nadinya. Tuhan menjawab bagi umat yang 

membutuhkannya dan yang memohon pertolongan. 

Dari asma dan sifat Tuhan dalam Islam, pada kenyataannya 

terdapat salah satu aliran kepercayaan yang  menjelaskan tentang konsep asma dan 

sifat Tuhan dalam islam yang berbeda. Aliran kepercayaan tersebut adalah aliran 

Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu) yang didirikan oleh R. Soenarto Mertowardojo. 

R. Soenarto Mertowardojo mendirikan aliran Pangestu pada 

masa kolonial Belanda di kota Solo. Ia dilahirkan dari keturunan Priayi yang rajin 

beribadah. Dimasa mudanya pernah belajar mengaji di pesantren Widuran dekat 

rumahnya. Dalam pembelajarannya  Soenarto sering diberi tugas untuk menghafalkan 

ayat-ayat tertentu oleh gurunya. Selain belajar di pesantren Soenarto gemar membaca 

buku karya-karya tulis kuno yang berbahasa Jawa. 

                                                           
11Nasaruddin Umar, The Spirituality of Name (Jakarta: al-Ghazali Center, 2006), 26. 
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Riwayat hidup Soenarto sejak masa kanak-kanak hingga dewasa 

mencerminkan watak, sifat, sikap yang sangat menonjol dalam agama. Dengan 

pertanyaan yang menjadi kegelisahan dalam pikirannya yaitu “ilmu sejati iku opo 

nerangake bab wasananing urip, yaiku urip sakwise mati?, apa wredine swarga lan 

neraka? Yen ono temenan ing ngendi dununge?”.12Dengan pertanyaan yang terdapat 

dalam hatinya, Soenarto berusaha mencari jawaban kepada para gurunya dan kyai 

disekitarnya. Dari Jawaban yang didapatkannya, Soenarto  merasa belum ada jawaban 

yang sesuai dengan yang diharapkan dan merasa belum puas sehingga memutuskan 

untuk mencari jawaban sendiri dengan menempuh jalan suluk dengan melakukan 

shalat Daim13 yang diajarkan oleh ibundanya. 

Dengan melakukan shalat Daim, Soenarto mengaku 

mendapatkan wahyu dari utusan Tuhan yang disebut dengan Guru Sejati yang 

memberikan jawaban dari pertanyaannya. Sabda tersebut kemudian dikumpulkan dan 

dibukukan menjadi Serat yang diberi nama Sasangka Jati. Dalam serat Sasangka Jati 

terdapat ajaran tentang Tuhan. 

Bagi anggota Pangestu, ajaran Sang Guru Sejati bukanlah agama 

baru. Karena dari Pangestu sendiri tidak akan mendirikan agama. Ajaran pangestu  

                                                           
12 Soenarto Mertowardojo, Sabda Pratama (Jakarta: Pengurus Pusat Pangestu,1997),11. 

13 Rahnip,  Aliran Kepercayaan dan Kebatinan (Surabaya: Pustaka Progresif,1997), 243. 
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tidak bertentangan dengan ajaran agama Wahyu Ilahi, justru ajaran dalam Sasangka 

Jati dapat memperkuat ajaran agama yang ada.14 

Dengan tujuan untuk memperkuat ajaran agama yang dianut oleh 

para siswanya, namun ada persimpangan dalam akidah, dalam ajaran Islam dan 

Pangestu, dalam Sasangka Jati15 dijelaskan bahwa “adapun keadaan Tuhan yang 

Maha Esa itu disebutTri Purusa artinya keadaan satu yang bersifat tiga. Tiga yaitu: 

1. Sukma Kawekas (Tuhan Yang Sejati) dalam bahasa arabnya: Tuhan Ta’ala 

2. Sukma Sejati (Pemimpin Sejati=Penuntun Sejati-Guru Sejati) utusan Tuhan 

3. Roh Suci (Manusia Sejati), ialah jiwa manusia yang sejati.16 Dalam ajaran ini, 

Tuhan disebut dengan Sukma Kawekas 

Keadaan satu yang bersifat tiga, Rahnip menyoroti aliran 

kepercayaan ini sebagai aliran kepercayaan yang menganut paham Trinitas. Ajaran 

yang kedua yaitu dalam Sasangka Jati menjelaskan bahwaTuhan tidak bersifat dan 

tidak disifati “Pangeran iku ora Sipat lan ora Sinipatake”17 artinya Tuhan tidak 

                                                           
14http://www.pangestu.or.id/ 28Desember 2015, 20:11:03 

15 Sasangka Jati adalah kumpulan wahyu (sabda) Sang Guru Sejati yang diberikan kepada 

Soenarto yang dihimpun dalam satu buku. 

16Sularso Sopater, Mengenal Pokok-Pokok Ajaran Pangestu (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 1987), 45. 

17Soenarto Mertowardojo, Sasangka Jati, 23. 

http://www.pangestu.or.id/
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bersifat dan tidak disifati. Hal ini menjadikan ajaran Sasangka Jati tidak sejalan 

dengan ajaran Islam. Bahkan bisa dikatakan sesat. 

Walaupun diasumsikan sebagai ajaran yang sesat. Pada 

kenyataannya dari anggota Pangestu tidak sedikit dari masyarakat yang beragama 

Islam, bahkan juga dari kalangan tokoh agama, baik agama Islam ataupun non Islam. 

Organisasi  ini sudah disahkan dalam undang-undang di negara republik Indonesia.  

Dengan adanya dua ajaran Sasangka Jati yang bertentangan 

dengan agama Islam. Di sini penulis tertarik untuk meneliti asma dan sifat Tuhan 

dalam serat Sasangka Jati menurut perspektif al-Quran. Untuk mengetahui apakah 

ajaran tentang Tuhan dalam Sasangka Jati masih relevan dengan al-Quran atau 

memiliki konsep tersendiri.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan dua 

pokok masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana asma Tuhan dalam Serat Sasangka Jati menurut perspektif al-Quran? 

2. Bagaimana Sifat Tuhan dalam Sasangka Jati menurut perspektif al-Quran? 

C. Tujuan Penelitian 
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui konsep Tuhan dari aspek asma Tuhan dalam Serat Sasangka 

Jati menurut perspektif al-Quran 

2. Untuk mengetahui konsep Tuhan dari aspek sifat Tuhan dalam Serat Sasangka Jati 

menurut perspektif al-Quran. 

D. Kegunaan penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan dari segi 

teoritis dan praktis. 

1. Segi Teoritis 

Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya 

dan para Mahasiswa IAT (Ilmu al-Quran dan Tafsir) pada khususnya. Selain itu 

menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya, sehingga pengkajian yang mendalam 

terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal. 

2. Segi Praktis 

Dapat memberikan penjelasan terhadap pengikut ajaran Pangestu 

untuk tetap berpegang  pada kitab suci al-Quran sebagai dasar ajaran agama Islam 

yang kaffah, tidak ada Tuhan selain Tuhan yang pantas disembah. Sehingga ajaran 

Pangestu yang diikuti masyarakat Muslim tidak menjadi Patogen dalam Akidah 
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agama yang dianutnya. Namun menjadikan ajaran Sasangka Jati benar-benar 

memberikan dukungan untuk memperkuat berbakti kepada Tuhan. 

E. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka sangat penting untuk kajian penelitian. Karena 

sebagai pendukung penelitian yang dihasilkan dari penelitian terdahulu, dan sebagai 

bahan acuan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis, dalam  hal ini ada 

beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi yang digunakan penulis 

yaitu: 

Dalam buku Pokok-Pokok Ajaran Pangestu yang ditulis oleh 

Sularso Sopater pada tahun 1987. Buku ini menjelaskan lahirnya aliran pangestu 

sampai perkembangannya yang menampilkan aliran ini secara autentik yang disertai 

latar belakang kejawaan yang diwarnai dengan agama Suku, Hindu, Budha, Islam, dan 

Kristen.18 

Dalam buku Aliran Kepercayaan dan Kebatinan dalam sorotan 

yang ditulis oleh Rahnip pada tahun 1997 menjelaskan bahwa Pangestu adalah aliran 

yang sesat karena mengikuti paham Trinitas.  

                                                           
18  
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Dalam buku M. Soehadha yang berjudul Orang Jawa Memaknai 

Agama, yang diterbitkan oleh Kreasi Wacana  pada tahun 2008 menjelaskan bahwa 

aliran kepercayaan (kebatinan), kejawen, terus berkembang sampai sekarang 

walaupun banyak yang menganggap miring, buku ini memfokuskan pada aliran 

Pangestu dan bagaimana penafsiran orang jawa terhadap agama. 

Dalam skripsi Sri Rejeki Purwaningsih, yang ditulis pada tahun 

2005, dengan judul Pengaruh Ajaran Paguyuban Ngesti Tunggal Terhadap 

Keagamaan Masyarakat Muslim di Desa Mojosari Bansari Temanggung dijelaskan 

bahwa pangestu telah meberikan banyak pengaruh terharap masyarakat Mojosari 

dalam pola kehidupannya. Masuknya pangestu dilatarbelakangi dengan kurangnya 

pemahaman masyarakat terhadap agama, dan merasa nyaman dengan ajaran pangestu, 

sehingga mereka mengabaikan agama yang dianutnya. Dalam hal ini pangestu telah 

menyimpang dari tujuannya yaitu memperkokoh agama yang dianut masyarakat 

sebelumnya. Karena masyarakat terpengaruh bukan dari segi ibadahnya saja, akan 

tetapi dari segi akidah dan muamalahnya. 

Dalam skripsi Joko Susanto yang ditulis pada tahun 2003 yang 

berjudul Motivasi Masyarakat Muslim Mengikuti Ajaran Pangestu di Desa Trimurti 

Srandakan Bantul Yogyakarta menjelaskan bahwa masyarakat mengikuti pangestu 

dilatarbelakangi dengan tujuan mencari ketenangan jiwa, dan pangestu mudah 
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dimengerti dan tidak membeda-bedakan pangkat, golongan, ataupun agama. Mereka 

kebanyakan mengikuti pangestu setelah mengikuti Olah Rasa. 

Dalam skripsi Siti Munifah, yang ditulis pada tahun 2014 dengan 

judul Perilaku Keagamaan Pemuda Muslim Pengikut Paguyuban Ngesti Tunggal 

Cabang Yogyakarta menjelaskan bahwa masyakat mengikuti Pangestu yang pertama 

dari faktor keluarga, sejak kecil mereka sudah dididik dengan ajaran pangestu. Akan 

tetapi mereka baru bisa menjadi anggota mulai usia 17 tahun ke atas. Faktor kedua 

adalah bahasa. Islam mewajibkan shalat menggunakan menggunakan bahasa arab, dan 

mereka kesulitan untuk berbahasa arab, walaupun bisa mereka juga tidak terlalu 

paham dengan makna dari lafad-lafad itu, sehingga mereka memilih pangestu yang 

mudah dipahami karena menggunakan bahasa sendiri untuk manembah kepada Tuhan. 

Faktor yang ketiga karena mereka mencari ketenangan jiwa, mereka merasa jiwanya 

tenang ketika bersamaan dengan Tuhan, Karena sang Guru Sejati yang mengantarkan 

mereka untuk manembah kepada Tuhan dan menambah keyakinannya kepada Tuhan. 

Walaupun mereka sebagai anggota Pangestu, mereka tetap 

melakukan ibadah, melakukan sholat, puasa ramadhan, dan sebagainya sama dengan 

umat muslim pada umumnya. 

F. Metode Penelitian 
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Dalam metode penelitian, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan 

yaitu: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau library 

research dengan pendekatan deskriptif-analitik.19 Pada penelitian ini, peneliti akan 

mendeskripsikan asma dan sifat Tuhan dalam al-Quran dan Serat Sasangka Jati.  

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber 

data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang berupa dokumen, 

arsip, catatan harian, biografi yang ditulis langsung oleh pelaku, serta berita yang 

ditulis oleh orang yang sezamannya.  

Sumber data sekunder adalah data hasil dari rekonstruksi orang 

lain, seperti buku atau majalah yang ditulis oleh orang yang tidak sezamannya. 

Data yang dapat digunakan dalam penelitian adalah buku, artikel, buletin, majalah 

maupun internet yang berkaitan dengan konsep Tuhan dari aspek asma dan sifat 

dalam al-Quran dan serat Sasangka Jati. 

3. Metode Pengumpulan Data  

                                                           
19 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12. 
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Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data-data 

melalui dokumen-dokumen tertulis yang berupa arsip, majalah, buku-buku tentang 

pendapat, teori, hukum-hukum, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan 

penelitian untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan.  Dalam penelitian ini data 

yang dikumpulkan adalah ayat-ayat al-Quran dan buku-buku yang membahas 

tentang konsep Tuhan dari aspek asma dan sifat-Nya. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Untuk pengolahan data dalam penelitian ini, peneliti memilih 

langkah-langkah sebagai berikut:  

a) Analisis Data 

Data-data yang telah terkumpul kemudian ditampilkan (display) 

sesuai dengan klasifikasi data berdasarkan masalah yang diteliti untuk 

kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai dengan karakteristik data.  

Adapun metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis isi, yaitu menemukan pokok-pokok pikiran serat Sasangka 

Jati.  

b) Klasifikasi (Classifying) 
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Klasifikasi (pengelompokan), data hasil dokumentasi kemudian 

diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu berdasarkan pada fase data 

penelitian. Di sini dibagi pada beberapa fase pembahasan. Pertama: asma dan 

sifat Tuhan dalam al-Quran. Kedua: . asma dan sifat Tuhan dalam serat 

Sasangka Jati. 

c) Verifikasi (Verifying) 

Selanjutnya verifikasi sebagai langkah lanjutan, peneliti meneliti 

kembali data yang telah didapatkan.20 

d) Analisis (Analizing) 

Analisis juga dapat menyederhanakan data ke dalam bentuk yang 

mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan.21 

e) Edit (editing) 

 Dalam langkah editing ini untuk mengetahui sejauh 

mana data yang telah didapatkan, baik data yang bersumber dari observasi, 

wawancara atau dokumentasi sudah cukup baik dan dapat disisipkan untuk 

keperluan proses selanjutnya, maka pada bagian ini peneliti perlu untuk meneliti 

                                                           
20 Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian: di Perguruan Tinggi (Bandung: 

Sinar Baru Aldasindo, 2000), 84-85. 

21 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai (Jakarta: LP3ES, t.t), 

263. 
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kembali dari kelengkapan data, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya 

dengan rumusan masalah dan data yang lain.22   

f) Kesimpulan (Concluding) 

Concluding sebagai pengambilan kesimpulan dari proses 

penulisan yang menghasilkan suatu jawaban.23 Tahap concluding ini bukan 

merupakan pengulangan kalimat dari hasil penelitian dan analisis, tetapi proses 

penyimpulan atau penarikan poin-poin penting untuk menghasilkan gambaran 

secara ringkas dan jelas yang mudah dipahami. 

G. Sistematika Pembahasan  

Untuk mengararahkan alur pembahasan secara sistematika dan 

mempermudah pembahasan, maka penulis akan membagi menjadi beberapa bab 

secara rasionalisasi sebagai berikut: 

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah 

untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini dilakukan dan 

hal apa yang melatarbelakangi dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan rumusan 

masalah untuk memfokuskan pembahasan. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan 

penelitian untuk menjelaskan pentingnya tujuan dan kegunaan penelitian. Dilanjutkan 

                                                           
22 Bambang Sugiono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 

125. 

23 Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian, 86. 
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telaah pustaka untuk mengetahui posisi penulis dalam hal ini dan dimana letak 

kebaruan penelitian ini. Dilanjutkan dengan metode penelitian dimaksudkan untuk 

menjelaskan bagaimana cara yang dilakukan oleh penulis untuk melakukan penelitian 

ini.  

Bab kedua, kerangka teori yang meliputi posisi Tuhan dalam 

agama dan asma dan sifat Tuhan dalam al-Quran. Bab ketiga, Konsep Tuhan menurut 

Serat Sasangka Jati meliputi aliran kepercayaan Pangestu, riwayat Soenarto, serat 

Sasangka Jati, dan asma dan sifat dalam serat Sasangka Jati.   

Bab keempat, bab ini menjelaskan analisis asma dan sifat Tuhan dalam 

Sasangka Jati menurut perspektif al-Quran. Bab kelima,Bab ini merupakan bab 

terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan memberikan penjelasan 

dan jawaban rumusan masalah. 

 

 

 

 

BAB II 
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KONSEP TUHAN  DALAM AL-QURAN 

kajian teori ini membahas Asma  dan sifat Tuhan dalam al-Quran 

dan hubungan Asma  dan sifat.  

A. Asma  dan Sifat Tuhan Dalam al-Quran  

Asma  artinya nama-nama, dan Sifat berarti sifat-sifat. dengan 

memiliki Asma dan Sifat, Tuhan menunjukkan ke-maha sempurnaan-Nya.  

Berhubungan dengan asma dan sifat Allah, ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan:24 

Pertama, jangan memberikan Asma Allah dengan nama-nama 

yang tidak sesuai yang ada di dalam al-Aquran dan Sunah. Allah berfirman dalam al-

Quran: 

ِ األْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدعُوهُ بَِها َوذَُروا الَِّذيَن يُْلِحدُوَن فِي أَْسَمائِِه َسيُْجَزْوَن َما  َوّلِِلَّ

 25َكانُوا يَْعَملُونَ 

Artinya: “hanya milik Allah Asma >’-ul husna, Maka bermohonlah kepada-Nya 

dengan alam (menyebut) nama-nama-Nya. nanti mereka akan 

mendapat Balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.” (al-

A’ra>f [7]: 180) 

 

                                                           
24 Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam (Yogyakarta: LPPI, 2004), 51. 

25 Al-Qur’an, 7: 180. 
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Menurut mayoritas ulama ahlus-sunah, memberikan nama-nama 

yang diambil dari sifat, perbuatan, atau nama-nama pujian yang tidak ada ayat al-

Quran atau hadith yang mengizinkan atau memperbolehkan, maka tidak boleh 

digunakan sebagai sifat Allah.26 

Kedua, jangan menyamakan atau menyerupakan Zat Allah, sifat-

sifat dan af’al-Nya dengan makhluk-Nya. Allah berfirman: 

َماَواتِ  فَاِطرُ   أَْزَواًجا األْنعَامِ  َوِمنَ  أَْزَواًجا أَْنفُِسكُمْ  ِمنْ  لَكُمْ  َجعَلَ  َواألْرِض  السَّ

ِميعُ  َوهُوَ  َشْيء   َكِمثِْلهِ  لَْيسَ  فِيهِ  يَْذَرُؤكُمْ    27اْلبَِصيرُ  السَّ

Artinya: “(dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis 

kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak 

pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak 

dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan 

Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat”. (ash-Shura [42]: 11) 

 

Walaupun ada kesamaan Asma  dan Sifat antara Allah dan 

makhluk, seperti Allah maha mendengan dan makhluk juga mendengar, Allah 

berbicara dengan makhluknya, maka dalam persamaan ini bukan secara hakiki 

(musamma) tapi hanya dalam persamaan nama (ismun). Asma  dan Sifat Allah sesuai 

dengan Zat dan Kemahaan-Nya, sedangkan nama dan sifat manusia sesuai dengan 

                                                           

 26 Abdurrahman Hasan Habanakah al-Maidani, Terj. A.M. Basalamah, Pokok-Pokok 

Akidah Islam (Jakarta: Gema Insani, 1998 ), 174. 

27 Al-Quran, 42: 11. 
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kemakhlukannya. Karena itu, tidak diperbolehkan men-ta’wil  sifat-sifat Allah karena 

takut adanya tashbih dan tamthil, dan tidak diperbolehkan menolak nama dan sifat 

Allah karena takut dengan adanya tashbih dan tamshil atau karena menghindari ta’wil 

atau karena tidak ingin mrngurangi kemutlakan  Allah dengan adanya nama dan sifat. 

Jika menolak salah satu nama dan sifat Allah, maka termasuk orang yang 

mendustakan Allah dan Rosul-Nya. Allah berfirman:  

ْدِق إِْذ َجاَءهُ أَلَْيَس فِي َجَهنََّم َمثًْوى  ِ َوَكذََّب بِالِصِّ ْن َكذََب َعلَى َّللاَّ فََمْن أَْظلَُم ِممَّ

  28افِِرينَ ِلْلكَ 

Artinya: Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat 

Dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang 

kepadanya? Bukankah di neraka Jahannam tersedia tempat tinggal bagi 

orang-orang yang kafir? (az-Zumar [39]: 32). 

 

Ketiga, mengimani Allah dalam Asma dan Sifat tanpa 

menanyakan “bagaimana”nya (kaifiyat). Seperti Allah menyatakan: 

ْعدُ  َويَُسبِِّحُ  َواِعقَ  َويُْرِسلُ  ِخيفَتِهِ  ِمنْ  َواْلَمالِئَكةُ  بَِحْمِدهِ  الرَّ  َمنْ  بَِها فَيُِصيبُ  الصَّ

ِ  فِي يَُجاِدلُونَ  َوهُمْ  يََشاءُ    29اْلِمَحالِ  َشِديدُ  َوهُوَ  َّللاَّ

Artinya: “Allah-lah yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang 

kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arasy, dan 

menundukkan matahari dan bulan. masing-masing beredar hingga 

                                                           
28 Al-Quran, 39: 32. 

29 Al-Quran, 13: 2. 
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waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), 

menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini 

Pertemuan (mu) dengan Tuhanmu”. (ar-Ra’d [13]: 2). 

 

Dari ayat di atas, disebutkan bahwa Allah bersemayam di atas 

‘Arsh, maka tidak perlu dipertanyakan bagaimana bentuk ‘Arsh, bagaimana Allah di 

atas ‘Arsh, dimanakah tempatnya ‘Arsh, dan sebagainya, akan manusia sebagai 

makhuk yang terbatas dari segala hal tidak berhak menanyakan itu, akan tetapi cukup 

mengimani. 

1. Asma Tuhan dalam Al-Quran  

Pada umumnya, sebuah nama merupakan representasi identitas 

dari sesuatu yang diberi nama. Dengan adanya sifat-sifat, ketika terdapat sifat baik 

yang melekat pada sesuatu, maka hal itu akan diberi dengan nama yang baik pula, 

seperti contoh dilingkungan masyarakat terdapat seseorang yang memperjuangkan 

kesejahteraan masyarakat sekitar, terutama orang-orang yang miskin. Dengan 

perjuangannya itu, masyarakat memberi nama sang pahlawan. Demikian juga 

ketika sesuatu bersifat buruk, maka akan diberi dengan nama yang buruk yang 

sesuai. Seperti contoh, ketika dalam masyarakat terdapat orang yang suka mencuri, 
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masyarakat tidak merasakan kenyamanan dengan perilakunya, sehingga 

masyarakat memberikan nama orang panjang tangan.30 

Allah memperkenalkan dirinya sendiri melalui nama-nama-Nya 

yang dikenal dengan Asma al-husna>. Nama-nama itu terdiri dari 99 nama. Jumlah 

ini Terdapat dalam hadith nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, nabi 

Muhammad SAW bersabda: 

 ِ  وَ هُ وَ  ةَ جنَّ الَ  لَ خَ  دَ َلَّ إِ  د  حَ ا أَ هَ ظُ فَ حْ يَ ا ََل دًاحِ  وَ َلَّ إِ  ة  ائَ ا مِ مً سْ إِ  نَ وْ عُ سْ تِ وَ  ة  عَ سْ تِ  ّلِِلٰ

   31)رواه البخارى ومسلم( رَ تْ الوِ  ب  حِ يُ  ر  تْ وِ 

Artinya: “Sesungguhnya Allah mempunya 99 nama, seratus kurang satu. 

Tiadalah seseorang menghafalkan kecuali dia akan masuk surga. Dia itu 

tunggal dan menyukai yang tunggal.” (HR. Bukhari dan Muslim). 

 

99 asma Allah yang ada dalam al-Quran yaitu, ar-Rahman (al-

Baqarah [2]: 163) dan (ar-Ra'd [13]: 30), ar-Rahim (al-Baqarah [2]: 37) dan (Ali 

'Imran [3]: 31),  al-Malik (T{a>ha> [20]: 114) dan (al-Mu'minu>n [23]: 116), al-

Quddu>s (al-Hasyr [59]: 23) dan (al-Jumu'ah [62]: 1), as-Salam (al-Hasyr [59]: 

23), al-Mu'min (al-Hasyr [59]: 23), al-Muhaimin (al-Hasyr [59]: 23), al-'Azi>z (Ali 

'Imran [3]: 4) dan (al-Ma>idah [5]: 95), al-Jabba>r  (al-Hasyr [59]: 23), al-

                                                           
30 Nasaruddin Umar, The Spirituality Of Name Merajut Kebahagiaan Hidup Dengan 

Nama-Nama Allah (Jakarta:Al-Ghazali Center, 2006), 8. 

31  
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Mutakabbir (al-Hasyr [59]: 23), al-H{aliq (ar-Ra'd [13]: 16) dan (Ya>si>n [36]: 

81), al-Ba>ri' (al-Hasyr [59]: 24), al-Mus}awwir (T{a>ha> [20] : 50) dan (al-Hasyr 

[59]: 24), al-Ghaffar (T{a>ha> [20] : 82) dan (S{a>d [38]: 66), al-Qahha>r (al-

An'a>m [6]: 18) dan (Yusuf [12]: 39), al-Wahhab (Ali 'Imran [3]: 8), (S{a>d [38]: 

9) dan (S{a>d [38]: 35), ar-Raza>q (al-Ma>idah [5]: 114) dan (Yunus [10]: 31), al-

Fatta>h (al-A'ra>f [7]: 89) dan (Saba' [34]: 26), al-'Ali>m (al-Baqarah [2]: 39) dan 

(al-Baqarah [2]: 95), al-Qa>bid} (az-Zumar [39]: 67), al-Ba>sit} (al-Isra' [17]: 30), 

al-Kha>fid} (al-Wa>qi'ah [56]: 3), ar-Ra>fi' (al-Muja>dilah [58]: 11), al-Mu'iz 

(Ali-'Imran [3]: 26), al-Mudhil (Ali-'Imran [3]: 26), as-Sami>' (al-Baqarah [2]: 

181) dan (an-Nisa>' [4]: 134), al-Bas}i>r (al-Baqarah [2]: 96) dan (an-Nisa>' [4]: 

58), al-Hakam (al-A'ra>f [7]: 87) Dan (Yusuf [12]: 40), al-Adlu (al-Ma>idah [5]: 

8), al-Lat}i>f (al-An'a>m [6]: 103) dan (Yusuf [12]: 100), al-Khabi>r (at-Taubah 

[9]: 16) dan (al-Hajj [22]: 63), al-H{alim (al-Ma>idah [5]: 101) dan (al-Isra' [17]: 

44), al-'Az}i>m (al-Baqarah [2]: 255) dan (asy-Syu>ra [42]: 4), al-Ghafu>r (al-

Baqarah [2]: 173) dan (an-Nisa>' [4]: 23), asy-Syaku>r (an-Nisa>' [4]: 147) dan 

(asy-Syu>ra [42]: 23), al-'Aliyy (Luqma>n [31]: 30) dan (Saba' [34]: 23), al-

Kabi>r (an-Nisa>' [4]: 34) dan (ar-Ra'd [13]: 9), al-Ha>fid} (Hu>d [11]: 57) dan 

(Saba' [34]: 21), al-Muqi>t (an-Nisa>' [4]: 85), al-H{asi>b (an-Nisa>' [4]: 86) dan 

(al-Ah}za>b [33]39), al-Jali>l (ar-Rah}ma>n [55]: 27), al-Kari>m (an-Nisa>' [4]: 

40) dan (an-Naml [27]: 40), dan ar-Raqi>b (an-Nisa>' [4]: 1) dan (al-Ah}za>b 
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[33]: 52),al-Muji>b (Hu>d [11]: 61), al-Wasi>' (al-Ma>idah [5]: 54), (an-Nu>r 

[24]: 32) dan (an-Najm [53]: 32), al-Haki>m (Ali 'Imran [3]: 18) dan  (an-Nisa>' 

[4]: 130), al-Wadu>d (Hu>d [11]: 90) dan (al-Buru>j [85]: 14), al-Maji>d (Hu>d 

[11]: 73) dan (al-Buru>j [85]: 11), al-Ba>ith (al-Hajj [22]: 7), asy-Syahi>d (Ali-

'Imran [3]: 98) dan (al-Ma>idah [5]: 117), al-Haq (al-An'am [6]: 62) dan (Yunus 

[10]: 32), al-Waki>l (Ali 'Imran [3]: 173), (al-Ma>idah [5]: 11) dan  (Hu>d [11]: 

12), al-Qowiy (al-Baqarah [2]: 165) dan (al-Anfa>l [8]: 52), al-Mati>n (adh-

Dha>riya>t [51]: 58), al-Waliy (al-Baqarah [2]: 120), (an-Nisa>' [4]: 45) dan (at-

Taubah [9]: 116), al-Hamid (Hu>d [11]: 73) dan (al-Hajj [22]: 24), al-Muhs}i 

(Maryam [19]: 94), al-Mubdi'u (Yunus [10]: 34) dan (al-Buru>j [85]: 13), al-

Mu'idu (Yunus [10]: 34) dan (al-Buru>j [85]: 13), al-Muh}yi (al-Baqarah [2]: 73),  

(Ali 'Imran [3]: 27), (al-An'am [6]: 95) dan (al-Hijr [15]: 23), al-Mumi>t (al-

Mu'minu>n [23]: 80), (al-Mu'min [40]: 68) dan (al-Hadi>d [57]: 2), al-Hayy (Ali 

'Imran [3]: 2) dan (al-Furqa>n [25]: 58), al-Qoyyu>m (al-Baqarah [2]: 255) dan  

(Ali 'Imran [3]: 2), al-Waji>d (Luqman [31]: 10-11), al-Ma>jid (Hu>d [11]: 73) 

dan (al-Buru>j [85]: 15), al-Wa>hid (al-Ma>idah [5]: 73), (at-Taubah [9]: 31) dan 

(al-Hajj [22]: 34), al-Ahad (at-Taubah [9]: 31), (al-Hajj [22]: 34) dan (al-Ih}las} 

[112]: 1), as}-S}oma>d (al-Ih}las} [112]: 2), al-Qa>dir (al-An'a>m [6]: 37), (al-

Isra>' [17]: 99), al-Muqtadir (al-Kahfi [18]: 45) dan (az-Zuh}ruf [43]: 42), al-

Muqoddim (Saba' [34]: 30), al-Muah}h}ir (al-Muna>fiqu>n [63]: 10-11), al-
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Awwal (al-Hadi>d [57]: 3), al-Ah}ir (al-Hadi>d [57]: 3), az}-Z{ahi>r (al-Hadi>d 

[57]: 3), al-Ba>t}in (al-Hadi>d [57]: 3),al-Wa>li (al-Baqarah [2]: 286), (at-Taubah 

[9]: 51) dan (Muhammad [47]: 11), al-Muta'ali (al-A'ra>f [7]: 190) dan (Yunus 

[10]: 18), al-Barr (at}-T{u>r [52]: 28), at-Tawwa>b (al-Baqarah [2]: 37) dan (at-

Taubah [9]: 104), al-Muntaqim (al-Ma>idah [5]: 95) dan (ad-Dukha>n [44]: 16), 

al-'Afwu (al-Baqarah [2]: 187) dan (an-Nisa>' [4]: 43), ar-Rau>f (al-Baqarah [2]: 

143), (at-Taubah [9]: 117), Malikul Mulk (al-Fa>tih}ah} [1]: 4), (al-Baqarah [2]: 

107) dan (al-A'ra>f [7]: 54), Dhul Jala>li wal Ikra>m (ar-Rahma>n [55]: 27) dan 

(ar-Rahma>n [55]: 78), al-Muqsit} (Yunus [10]: 4) dan (Yunus [10]: 54), al-Ja>mi' 

(Ali 'Imran [3]: 9) dan (an-Nisa>' [4]: 140), al-Ghaniy (Ali 'Imran [3]: 97) dan (an-

Nisa>' [4]: 131), al-Mughniy (an-Nu>r [24]: 32-33), al-Mani' (al-Fa>t}ir [35]: 2), 

ad}-D{a>r (al-Fath [48]: 11), an-Na>fi' (al-Fath [48]: 11), an-Nu>r (an-Nu>r [24]: 

35), al-Ha>di (al-Isra>' [17]: 97) dan (al-Hajj [22]: 54), al-Badi' (al-Baqarah [2]: 

117) dan (al-An'a>m [6]: 101), al-Ba>qi (ar-Rahma>n [55]: 26-27), al-Warith (al-

Hijr [15]: 23), (al-Anbiya>' [21]: 89) dan (al-Qas}a>s} [28]: 58), ar-Rasyi>d (al-

Kahfi [18]: 17), as}-S{abu>r (ar-Ra'd [13]: 5) dan (as}-S{a>ffa>t [37]: 159-150). 

Dari 99 nama, terdapat sejumlah nama yang memiliki keunikan, 

sebagian nama yang terkesan kontradiktif. Di antara nama yang terkesan 

kontradiktif  seperti nama penyayang (al-Rohi>m), akan tetapi disisi lain  Allah 
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memiliki nama pendendam (al-Muntaqim), pada sisi lain, Allah memiliki nama 

maha lembut (al-Lat}>if), akan tetapi Allah juga memiliki nama maha keras (al-

Qahha>r).  

Dalam pemahaman ke-Tuhanan, pada umumnya seolah-olah 

terkesan Tuhan memiliki dua dimensi, dalam buku karya Sachico Murata yang 

berjudul The Tao of Islam (1996), Sachico menyebutnya dengan istilah The Duality 

of God. Al-Farabi menyebutnya dua dimensi itu dengan istilah al-Ahadiyyah dan 

al-Wahidiyyah. 

Dimensi yang pertama adalah al-Ahadiyyah. Dimensi ini tidak 

akan mungkin diketahui, tidak terbandingkan, tidak teridentifikasi, dan tak 

terdefinisikan.  Dimensi ini direpresentasikan dengan nama-nama maskulin 

(masculine names)32 Allah. 

Dimensi yang kedua adalah al-Wahidiyyah. Dimensi ini mungkin 

diketahui, diidentifikasi, dan didefinisikan. Dimensi ini direpresentasikan dengan 

nama-nama feminin (feminine names)33 Allah. Dimensi ini memungkinkan 

                                                           
32 “Nama-nama maskulin (masculine names) adalah nama-nama yang menggambarkan 

keperkasaan, ketegaran dan kemahakuasaan Tuhan, seperti maha agung (al-Jalal), maha keras (al-

Qahhar), maha pendendam (al-Muntaqim), maha pemaksa (al-Jabba>r), maha suci (al-Quddu>s), 

dan maha tak terjangkau (al-‘Izzah)”.Ibid., 9. 

33 “Nama-nama feminin (feminine names) adalah nama-nama yang menggambarkan 

kelembutan, ketulusan, dan kemaha penyayangan Tuhan, seperti maha indah (al-Jamal), maha 
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manusia untuk mengenal Allah, tapi tidak mengenal secara langsung pada diri 

Allah sendiri, akan tetapi melalui makhluk yang dijadikan lokus34 oleh Allah untuk 

memanifestasikan diri-Nya.35 

Untuk mewujudkan nama-nama dalam Asma> al-Husna>, maka 

Allah menciptakan makhluk sebagai lokus sekaligus dijadikan objek sebagai 

simbol aktivitas Allah. Seperti nama al-khaliq (sang pencipta), dalam nama ini 

mengandung aspek makhluk (yang diciptakan). Tidak mungkin Allah disebut 

sebagai pencipta tanpa ada yang diciptakan menurut akal manusia. Sebagai 

pencipta (al-khaliq), Allah bersimbolkan aktivitas, sedangkan makhluk sebagai 

reseptivitas atau penerima reaksi. Artinya, “manusia adalah stimulasi Tuhan”.36 

Dualitas ini tidak bermaksud untuk mengusik konsep keesaan 

Allah, akan tetapi digunakan sebagai ilustrasi untuk mempermudah pemahaman. 

Dualitas ini memberikan implikasi psikologis kepada hamba, sehingga nama-nama 

(Asma al-Husna>) mengimplikasikan nuansa keindahan dalam realitas pisik dan 

psikis.  

                                                                                                                                                               

lembut (al-Lat}i>f), maha pengasih (al-Rahman), maha penyayang (al-Rahim), maha pemaaf (al-

‘Afuw), maha penyantun (al-Hali>m), dan maha sabar (al-S{abu>r).”Ibid., 10. 

 34 Kata lokus dalam konteks ini digunakan untuk pengertian non-fisik.Ibid. 

 35Ibid. 

 36Ibid., 11. 
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Nama-nama Allah dalam Asma  al-Husna>  merupakan pintu 

bagi manusia untuk mengenal Tuhannya. Walaupun manusia dapat mengenal 

Tuhan, masih ada aspek yang tidak dapat disentuh oleh manusia, yaitu wujud 

Allah. Wujud Allah identik dengan esensi yang tidak dapat didefinisikan dan 

diketahui oleh makhluk.37 

Konsep Asma  al-Husna>  tidak hanya digunakan untuk 

mengenal tentang Allah saja, akan tetapi juga untuk lebih mengenal diri manusia 

sendiri. 

Konsep ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 

konsep al-Quran dan Hadith. Dalam al-Quran dan Hadith, diinformasikan tentang 

kapasitan dan dimensi manusia. Pertama adalah dimensi lahiriyah manusia sebagai 

hamba, dimensi ini menunjukkan manusia jauh dan sama sekali tidak sebanding 

dengan Tuhan. Dimensi kedua yaitu dimensi batiniah manusia menjadi khalifah,  

yang mencerminkan kedekatan dan keterbandingan manusia dengan Tuhan. 

Dualitas manusia ini merupakan cerminan konsep dualitas Tuhan sebelumnya. 

Dalam unsur lahiriyah, manusia sama dengan makrokosmos, 

sebagai hamba yang memiliki jarak dan sama sekali tidak sebanding dengan 

Tuhan. dalam unsur batinyah, manusia memiliki unsur suci (lahut), sehingga 

                                                           
37Ibid., 12. 
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manusia dipilih oleh Tuhan sebagai khalifah dan mencerminkan kedekatan dan 

keserupaan dengan Tuhan. Manusia dituntut meneladani dan menginternalisasikan 

sifat-sifat rububiyah Tuhan. Sehingga manusia berpotensi untuk meningkatkan 

ma’rifat38 dengan pengetahuan dan ketaqwaan, dan menyucikan jiwa dengan 

dengan berakhlak Allah.39 

2. Sifat Tuhan dalam Al-Quran 

Tuhan yang menciptakan seluruh alam ini memiliki sifat-sifat 

yang tinggi dan sempurna. Semua sifat-sifat merupakan konsekuensi 

kesempurnaan keTuhanan-Nya dan keagungan-Nya sebagai Tuhan.  

Dalam sebuah hadith, rosulullah pernah ditanya oleh seseorang, 

terangkanlah kepada kami sifat-sifat Tuhanmu, maka Allah menjawab dengan 

menurunkan firman-Nya: 

ُ أََحد  ) َمدُ )١قُْل هَُو َّللاَّ ُ الصَّ   40(َولَْم يَكُْن لَهُ كُفًُوا أََحد  ٣ِلْد َولَْم يُولَْد )(لَْم يَ ٢(َّللاَّ

                                                           

 38 “Ma’rifat berasal dari bahasa arab dari akar kata ‘arafa-ya’rifu berarti memahami dan 

sekaligus menghayati secara mendalam akan sesuatu yang menjadi objek, kemudian 

diindonesiakan  dengan “makrifat” berarti mengenal lebih dalam sekaligus menghayati dan 

meresapi esensi  dan makna keberadaan Allah SWT. Tidak hanya memahami atau mengetahui 

secara teoretis (’alim), tetapi menghayati dan meresapi serta merealisasikan wujud 

penghayatannya itu di dalam merenung, berfikir, bertutur, dan berperilaku. Memang tidak semua 

‘alim itu ‘arif dan tidak mesti harus menjadi ‘alim untuk menjadi ‘arif, tetapi idealnya jika 

kealiman dan kearifan itu menyatu di dalam sebuah pribadi”.Ibid., 17. 

 39Ibid. 

40 Al-Quran, 112: 1-4 



36 
 

Artinya:  Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan 

yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan 

tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara 

dengan Dia." (al-Ikhlas [112]: 1-4) 

 

Sifat-sifat Tuhan dalam al-Quran yaitu: 

(a) Sifat Wujud (Ada) 

َماَواِت َواألْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْلفُْلِك الَّتِي  إِنَّ فِي َخْلِق السَّ

َماِء ِمْن َماٍء فَأَْحيَا تَْجِري فِي اْلبَْحِر بَِما يَْنفَُع النَّاَس َوَما  ُ ِمَن السَّ أَْنَزَل َّللاَّ

يَاِح  بِِه األْرَض بَْعدَ َمْوتَِها َوبَثَّ فِيَها ِمْن كُِلِّ دَابٍَّة َوتَْصِريِف الِرِّ

ِر بَْيَن السََّماِء َواألْرِض آليَاٍت ِلقَْوٍم َيْعِقلُونَ  41َوالسََّحاِب اْلُمَسخَّ
  

Artinya:Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya 

malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa 

yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari 

langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah 

mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis 

hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara 

langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan 

kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.(al-Baqarah [2]: 

164) 

َماَواِت َوا ألْرِض َواْختاِلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر آليَاٍت ألوِلي إِنَّ فِي َخْلِق السَّ

َ قِيَاًما َوقُعُودًا َوَعَلى ُجنُوِبِهْم ١٩٠األْلبَاِب ) (الَِّذيَن يَْذكُُروَن َّللاَّ

ْقَت َهذَا بَاِطال  َماَواِت َواألْرِض َربَّنَا َما َخلَ َويَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السَّ

 42(١٩١َب النَّاِر )سُْبَحاَنَك فَِقنَا َعذَا

                                                           
41 Al-Quran, 2: 164. 

42 Al-Quran, 3: 190-191. 
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Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-

orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah 

sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan 

mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 

berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini 

dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari 

siksa neraka.(Ali ‘Imran [3]:190-191) 

السَّْمَع َواألْبَصاَر َواألْفئِدَةَ قَِليال َما تَْشكُُروَن  َوهَُو الَِّذي أَْنَشأَ لَكُمُ 

(َوهَُو الَِّذي ٧٩(َوهَُو الَِّذي ذََرأَكُْم فِي األْرِض َوِإلَْيِه تُْحَشُروَن )٧٨)

 43(٨٠يُْحيِي َويُِميُت َولَهُ اْختاِلُف اللَّْيِل َوالنََّهاِر أَفاَل تَْعِقلُوَن )

Artinya: dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian, 

pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu 

bersyukur dan Dialah yang menciptakan serta mengembang 

biakkan kamu di bumi ini dan kepada-Nyalah kamu akan 

dihimpunkan dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan 

Dialah yang (mengatur) pertukaran malam dan siang. Maka 

Apakah kamu tidak memahaminya?. (al-Mu’minu>n [23]: 78-80). 

 

(b) Sifat Qidam (Dahulu) 

ِ َما فِي السََّماَواِت َواألْرِض َوهَُو اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ    44َسبََّح ّلِِلَّ

Artinya: Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih 

kepada Allah (menyatakan kebesaran Allah). dan Dialah yang 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (al-Hadi>d [57]: 3). 

 

(c) Sifat Baqa’ (Maha Kekal) 

 45(َويَْبقَى َوْجهُ َربَِِّك ذُو اْلَجالِل َواإلْكَراِم ٢٦كُل  َمْن َعلَْيَها فَاٍن )

                                                           
43 Al-Quran,  23: 78-80. 

44 Al-Quran,  57: 3. 

45 Al-Quran,  55: 26-27. 
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Artinya: Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal Dzat 

Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. (ar-Rahman 

[55]: 26-27). 

 

(d) Sifat Mukhalafah (Berbeda dengan Makhuk) 

ُ َعَلى بََشٍر ِمْن َشْيٍء قُْل  َ َحقَّ قَْدِرِه إِْذ قَالُوا َما أَْنَزَل َّللاَّ َوَما قَدَُروا َّللاَّ

َمْن أَْنَزَل اْلِكتَاَب الَِّذي َجاَء بِِه ُموَسى نُوًرا َوهُدًى ِللنَّاِس تَْجعَلُونَهُ 

ِلِّْمتُْم َما لَْم تَْعَلُموا أَْنتُْم َوَل آبَاُؤكُْم قََراِطيَس تُْبدُونََها َوتُ  ْخفُوَن َكثِيًرا َوعُ

ُ ثُمَّ ذَْرهُْم فِي َخْوِضِهْم يَْلعَبُوَن )  46(٩١قُِل َّللاَّ

Artinya: dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang 

semestinya, di kala mereka berkata: "Allah tidak menurunkan 

sesuatupun kepada manusia". Katakanlah: "Siapakah yang 

menurunkan kitab (Taurat) yang dibawa oleh Musa sebagai 

cahaya dan petunjuk bagi manusia, kamu jadikan kitab itu 

lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan 

(sebahagiannya) dan kamu sembunyikan sebahagian besarnya, 

Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-

bapak kamu tidak mengetahui(nya) ?" Katakanlah: "Allah-lah 

(yang menurunkannya)", kemudian (sesudah kamu menyampaikan 

al-Quran kepada mereka), biarkanlah mereka bermain-main 

dalam kesesatannya. (al-An’a>m [6]: 91). 

 

َماَواِت َواألْرِض أَنَّى يَكُوُن لَهُ َولَد  َولَْم تَكُْن لَهُ َصاِحبَة  َوَخلََق  بَِديُع السَّ

 47كُلَّ َشْيٍء َوهَُو بُِكِلِّ َشْيٍء َعِليم  

Artinya: Dia Pencipta langit dan bumi. bagaimana Dia mempunyai anak 

Padahal Dia tidak mempunyai isteri. Dia menciptakan segala 

sesuatu; dan Dia mengetahui segala sesuatu. (al-An’a>m [6]: 101) 

  48 َوهَُو اللَِّطيُف اْلَخبِيرُ َل تُْدِركُهُ األْبَصاُر َوهَُو يُْدِرُك األْبَصارَ 

                                                           
46 Al-Quran,  6: 91. 

47 Al-Quran, 6: 101. 
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Artinya: Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat 

melihat segala yang kelihatan; dan Dialah yang Maha Halus lagi 

Maha mengetahui. (al-An’a>m [6]: 103). 

 

ِ الَِّذي لَْم يَتَِّخْذ َولًَدا َولَْم يَكُْن لَهُ َشِريك  فِي اْلُمْلِك َولَْم َيكُْن لَ  هُ َوقُِل اْلَحْمدُ ّلِِلَّ

َوِليٌّ ِمَن الذ ِلِّ َوَكبِِّْرهُ تَْكبِيًرا
49  

Artinya: Dan Katakanlah: "Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai 

anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia 

bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia 

dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. (al-Isra>’ [17]: 111). 

 

 50َرب  السََّماَواِت َواألْرِض َوَما بَْينَُهَما فَاْعبُْدهُ َواْصَطبِْر ِلِعبَادَتِِه َهْل تَْعلَُم لَهُ َسِميًّا

Artinya: Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di 

antara keduanya, Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah 

dalam beribadat kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada 

seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)?. (Maryam 

[19]: 65) 

ْحَمُن َعلَ    51ى اْلعَْرِش اْستََوىالرَّ

Artinya: (yaitu) Tuhan yang Maha Pemurah. yang bersemayam di atas 'Arsy. 

(Tha>ha> [20]: 5) 

  52قَاَل َرب نَا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلقَهُ ثُمَّ َهدَى

Artinya: Musa berkata: "Tuhan Kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan 

kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian 

memberinya petunjuk. (Tha>ha> [20]: 50). 

 

ا يَْفعَُل َوهُْم يُْسأَلُونَ    53َل يُْسأَُل َعمَّ

                                                                                                                                                               
48 Al-Quran, 6: 103. 

49 Al-Quran, 17: 111. 

50 Al-Quran, 19: 65. 

51 Al-Quran, 20: 5. 

52 Al-Quran, 20: 50. 

53 Al-Quran, 21: 23. 
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Artinya: Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah 

yang akan ditanyai. (Anbiya>’ [21]: 23). 

 

الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواألْرَض َوَما بَْينَُهَما فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى 

ْحَمُن فَاْسأَْل بِِه َخبِيًرا   54اْلعَْرِش الرَّ

Artinya: Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara 

keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 

Arsy, (Dialah) yang Maha pemurah, Maka Tanyakanlah (tentang 

Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia. 

(al-Furqan [25]: 59) 

 

ِ إِلًَها آَخَر َل ِإلَهَ إَِل هَُو ُكل  َشْيٍء  َهاِلك  إَِل َوْجَههُ لَهُ اْلُحْكُم َوَل تَْدعُ َمَع َّللاَّ

  55َوإِلَْيِه تُْرَجعُونَ 

Artinya: Janganlah kamu sembah di samping (menyembah) Allah, Tuhan 

apapun yang lain. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) 

melainkan Dia. tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. bagi-

Nyalah segala penentuan, dan hanya kepada-Nyalah kamu 

dikembalikan. (al-Qashash [28]: 88). 

 

(e) Sifat Qiyamuhu Binafsihi 

َماَواِت ا ُ َل إِلَهَ إَِل هَُو اْلَحي  اْلقَي وُم َل تَأُْخذُهُ ِسنَة  َوَل نَْوم  لَهُ َما فِي السَّ ّلِلَّ

الَِّذي َيْشفَُع ِعْنَدهُ إَِل بِإِْذنِِه يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما فِي األْرِض َمْن َذا 

َوَما َخْلفَُهْم َوَل يُِحيطُوَن بَِشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه إَِل ِبَما َشاَء َوِسَع كُْرِسي هُ 

َماَواِت َواألْرَض َوَل يَئُودُهُ ِحْفظُُهَما َوهَُو اْلعَِلي  اْلعَِظيمُ    56السَّ

Artinya: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang 

hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak 

                                                           
54 Al-Quran, 25: 59. 

55 Al-Quran, 28: 88. 

56 Al-Quran, 2: 255. 
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mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan 

di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa 

izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan 

di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari 

ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi[161] Allah 

meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat 

memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. 

(al-Baqarah [2]: 255). 

 

ُ ََل    57 إِلَهَ إَِل هَُو اْلَحي  اْلقَي ومُ َّللاَّ

Artinya: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. 

yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. (Ali 

‘Imran [3]: 2). 

 

 

(f) Sifat Wahdaniyah 

ُ أََحد  ) َمدُ )١قُْل هَُو َّللاَّ ُ الصَّ (َولَْم يَكُْن لَهُ كُفًُوا ٣(لَْم يَِلْد َولَْم يُولَْد )٢(َّللاَّ

 58(٤أََحد  )

Artinya: 1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa., 2. Allah adalah 

Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, 3. Dia tiada 

beranak dan tidak pula diperanakkan, 4. dan tidak ada seorangpun 

yang setara dengan Dia." (al-Ikhlash [112]: 1-4). 

 

 

 

 

 

(g) Sifat Qudrah (Maha Kuasa) 

                                                           
57 Al-Quran, 3: 2. 

58 Al-Quran, 112: 1-4. 
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ْيِهْم يََكادُ اْلبَْرُق َيْخَطُف أَْبَصاَرهُْم كُلََّما  أََضاَء َلُهْم َمَشْوا فِيِه َوإَِذا أَْظلََم َعلَ

َ َعلَى ُكِلِّ َشْيٍء  ُ لَذََهَب ِبَسْمِعِهْم َوأَْبَصاِرِهْم إِنَّ َّللاَّ قَاُموا َولَْو َشاَء َّللاَّ

  59قَِدير  

Artinya: Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali 

kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, 

dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah 

menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan 

penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala 

sesuatu. (al-Baqarah [2]: 20). 

 

َماَواِت َواألْرَض قَاِدر  َعلَى أَْن َيْخلَُق  َ الَِّذي َخلََق السَّ أََولَْم يََرْوا أَنَّ َّللاَّ

 60ِمثْلَُهْم َوَجَعَل َلُهْم أََجال َل َرْيَب فِيِه فَأَبَى الظَّاِلُموَن إَِل كُفُوًرا

Artinya: Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Allah yang 

menciptakan langit dan bumi adalah Kuasa (pula) menciptakan 

yang serupa dengan mereka, dan telah menetapkan waktu yang 

tertentu bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya? Maka 

orang-orang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran. (al-

Isra>’ [17]: 99). 

 

َ هَُو اْلَحق  َوأَنَّهُ يُْحيِي اْلَمْوتَى َوأَنَّهُ َعَلى ُكِلِّ َشْيٍء قَِدير    61ذَِلَك بِأَنَّ َّللاَّ

Artinya: Yang demikian itu, karena Sesungguhnya Allah, Dialah yang haq 

dan Sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang mati 

dan Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu,. (al-

Hajj [22]: 6). 

 

ِ َوَعِمَل َصاِلًحا َوقَاَل إِنَّنِي ِمَن  ْن دََعا إِلَى َّللاَّ َوَمْن أَْحَسُن قَْوَل ِممَّ

 62اْلُمْسِلِمينَ 

                                                           
59 Al-Quran, 2: 20. 

60 Al-Quran, 17: 99. 

61 Al-Quran,  22: 6. 
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Artinya: Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang 

menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan 

berkata: "Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang 

menyerah diri?". (Fushilat [41]: 33). 

 

(h) Sifat Iradah (Berkeinginan) 

َماَواِت َواألْرِض َوإَِذا قََضى أَْمًرا فَإِنََّما يَقُوُل لَهُ كُْن فَيَُكونُ    63بَِديُع السَّ

Artinya: Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk 

menciptakan) sesuatu, Maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan 

kepadanya: "Jadilah!" lalu jadilah ia. (al-Baqarah [2]: 117). 

 

ِللنَّاِس َوبَيِِّنَاٍت ِمَن اْلُهدَى َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل فِيِه اْلقُْرآُن هُدًى 

ْهَر فَْليَُصْمهُ َوَمْن َكاَن َمِريًضا أَْو َعلَى  َواْلفُْرقَاِن فََمْن َشِهدَ ِمْنكُُم الشَّ

ُ بِكُُم اْليُْسَر َوَل يُِريدُ بِكُُم اْلعُْسَر  َسفٍَر فَِعدَّة  ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر يُِريدُ َّللاَّ

َ َعلَى َما َهَداكُْم َولَعَلَّكُْم تَْشكُُرونَ َوِلتُْكِملُوا اْلِعدَّةَ  64 َوِلتَُكبُِِّروا َّللاَّ

Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan 

yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai 

petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai 

petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). 

karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat 

tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan 

itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia 

berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang 

ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki 

kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. 

dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah 

kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan 

kepadamu, supaya kamu bersyukur. (al-Baqarah [2]: 185). 

 

                                                                                                                                                               
62 Al-Quran,  41: 33. 

63 Al-Quran,  2: 117. 

64 Al-Quran,  2: 185. 
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ُ َوَرفََع َبْعَضُهْم  ْلنَا بَْعَضُهْم َعَلى بَْعٍض ِمْنُهْم َمْن َكلََّم َّللاَّ سُُل فَضَّ تِْلَك الر 

يَّْدنَاهُ بُِروحِ اْلقُدُِس َوَلْو َشاَء دََرَجاٍت َوآتَْينَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم اْلبَيِِّنَاِت َوأَ 

ُ َما اْقتَتََل الَِّذيَن ِمْن بَْعِدِهْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم اْلبَيِِّنَاُت َوَلِكِن اْختَلَفُوا  َّللاَّ

َ يَ  ُ َما اْقتَتَلُوا َولَِكنَّ َّللاَّ ْفَعُل َما فَِمْنُهْم َمْن آَمَن َوِمْنُهْم َمْن َكفََر َوَلْو َشاَء َّللاَّ

 65يُِريدُ 

Artinya: Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas sebagian 

yang lain. di antara mereka ada yang Allah berkata-kata 

(langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya 

beberapa derajat. dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam 

beberapa mukjizat serta Kami perkuat Dia dengan Ruhul Qudus. 

dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan 

orang-orang (yang datang) sesudah Rasul-rasul itu, sesudah 

datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi 

mereka berselisih, Maka ada di antara mereka yang beriman dan 

ada (pula) di antara mereka yang kafir. seandainya Allah 

menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. akan tetapi 

Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya. (al-Baqarah [2]: 253). 

 

ُ َيْخلُُق َما قَالَْت َرِبِّ   أَنَّى يَُكوُن ِلي َولَد  َوَلْم يَْمَسْسنِي بََشر  قَاَل َكذَِلِك َّللاَّ

 66يََشاُء إِذَا قََضى أَْمًرا فَإِنََّما يَقُوُل لَهُ كُْن فَيَُكونُ 

Artinya: Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai 

anak, Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-

lakipun." Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): 

"Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. 

apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, Maka Allah hanya 

cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah Dia. (Ali ‘Imran 

[3]: 47). 

 

ِ َكَمثَِل آدََم َخلَقَهُ ِمْن تَُراٍب ثُمَّ قَاَل لَهُ كُْن فَيَكُونُ   67إِنَّ َمثََل ِعيَسى ِعْندَ َّللاَّ
                                                           

65 Al-Quran,  2: 253. 

66 Al-Quran, 3: 47. 
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Artinya: Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti 

(penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, 

kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang 

manusia), Maka jadilah Dia. (Ali ‘Imran [3]: 59). 

 

َ َشْيئًا يُِريدُ  وا َّللاَّ َوَل يَْحُزْنَك الَِّذيَن يَُساِرعُوَن فِي اْلكُْفِر إِنَُّهْم لَْن َيُضر 

ُ أََل يَْجعََل لَُهْم َحظًّا فِي اآلِخرَ   68ةِ َولَُهْم َعذَاب  َعِظيم  َّللاَّ

Artinya: Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi 

kafir; Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi 

mudharat kepada Allah sedikitpun. Allah berkehendak tidak akan 

memberi sesuatu bahagian (dari pahala) kepada mereka di hari 

akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. (Ali ‘Imran [3]: 176). 

 

 ُ ْيكُْم َوَّللاَّ َنَن الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم َويَتُوَب َعلَ ُ ِليُبَيَِِّن لَكُْم َويَْهِديَكُْم سُ يُِريدُ َّللاَّ

ُ يُِريدُ أَْن يَتُ ٢٦َعِليم  َحِكيم  ) ْيكُْم َويُِريدُ الَِّذيَن يَتَّبِعُوَن (َوَّللاَّ وَب َعلَ

َهَواِت أَْن تَِميلُوا َمْيال َعِظيًما ) ُ أَْن يَُخِفَِّف َعْنكُْم َوُخِلَق ٢٧الشَّ (يُِريدُ َّللاَّ

 69(٢٨اإلْنَساُن َضِعيفًا )

Artinya: 26. Allah hendak menerangkan (hukum syari'at-Nya) kepadamu, dan 

menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para 

Nabi dan shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu. dan Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 27. dan Allah hendak 

menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa 

nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari 

kebenaran). 28. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, 

dan manusia dijadikan bersifat lemah. (al-Nisa>’ [4]: 26-28). 

 

                                                                                                                                                               
67 Al-Quran, 3: 59. 

68 Al-Quran, 3: 176. 

69 Al-Quran, 4: 26-28. 
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يُتْلَى  يَا أَي َها الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُوِد أُِحلَّْت َلكُْم َبِهيَمةُ األْنعَاِم إَِل َما

َ َيْحكُُم َما يُِريدُ  ْيِد َوأَْنتُْم ُحُرم  ِإنَّ َّللاَّ  70َعلَْيكُْم َغْيَر ُمِحِلِّي الصَّ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 

berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 

Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 

(al-Maidah [5]: 1). 

 

الةِ فَاْغِسلُوا ُوُجوَهكُْم َوأَْيِدَيكُْم إِلَى  يَا أَي َها الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا قُْمتُْم إِلَى الصَّ

بًا اْلَمَرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسكُْم َوأَْرُجلَكُْم إَِلى اْلَكْعبَْيِن َوإِْن كُْنتُْم ُجنُ 

ُروا َوإِْن كُْنتُْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفٍَر أَْو َجاَء أََحد  ِمْنكُْم ِمَن اْلغَائِِط  فَاطَّهَّ

ُموا َصِعيدًا َطيِِّبًا فَاْمَسُحوا  أَْو َلَمْستُُم النَِِّساَء فَلَْم تَِجدُوا َماًء فَتَيَمَّ

ُ ِليَ  ْيكُْم ِمْن َحَرجٍ َوَلِكْن يُِريدُ بُِوُجوِهكُْم َوأَْيِديكُْم ِمْنهُ َما يُِريدُ َّللاَّ ْجَعَل َعلَ

َركُْم َوِليُتِمَّ نِْعَمتَهُ َعلَْيكُْم لَعَلَّكُْم تَْشكُُرونَ   71ِليَُطِهِّ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan 

shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan 

siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan 

kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika 

kamu sakit[403] atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat 

buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak 

memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik 

(bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah 

tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan 

kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu 

bersyukur. (al-Maidah [5]: 6). 

                                                           
70 Al-Quran, 5: 1. 

71 Al-Quran, 5: 6. 
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ُ َوَل تَتَّبِْع أَْهَواَءهُْم َواْحذَْرهُْم أَْن يَْفتِنُوَك  َوأَنِ  اْحكُْم بَْينَُهْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ

ُ أَْن يُِصيبَُهْم  ُ إِلَْيَك فَإِْن تََولَّْوا فَاْعلَْم أَنََّما يُِريدُ َّللاَّ َعْن بَْعِض َما أَْنَزَل َّللاَّ

 72 النَّاِس لَفَاِسقُونَ بِبَْعِض ذُنُوِبِهْم َوإِنَّ َكثِيًرا ِمنَ 

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut 

apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya 

mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah 

diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum 

yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa 

Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah 

kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan 

Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang 

fasik. (al-Maidah [5]: 49). 

 

(i) Sifat Ilmu (Mengetahui) 

َوِعْندَهُ َمفَاتُِح اْلغَْيِب َل يَْعَلُمَها إَِل هَُو َوَيْعلَُم َما فِي اْلبَِرِّ َواْلبَْحِر َوَما 

َحبٍَّة فِي ظُلَُماِت األْرِض َوَل َرْطٍب َوَل تَْسقُطُ ِمْن َوَرقٍَة إَِل يَْعَلُمَها َوَل 

 73يَابٍِس إَِل فِي ِكتَاٍب ُمبِينٍ 

Artinya: Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada 

yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa 

yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang 

gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh 

sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang 

basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata 

(Lauh Mahfudz)" (al-An’a>m [6]: 59). 

 

 ُ يَْعلَُم َما تَْحِمُل ُكل  أُْنثَى َوَما تَِغيُض األْرَحاُم َوَما تَْزدَادُ َوكُل  َشْيٍء َّللاَّ

 74ِعْندَهُ بِِمْقدَارٍ 
                                                           

72 Al-Quran, 5: 49. 

73 Al-Quran, 6: 59. 
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Artinya: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh Setiap perempuan, dan 

kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. 

dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya. (al-Ra’d [13]: 8). 

 

ُل اْلغَْيَث َوَيْعلَُم َما فِي األْرَحاِم َوَما تَْدِري  اَعِة َويُنَِزِّ َ ِعْندَهُ ِعْلُم السَّ إِنَّ َّللاَّ

َ َعِلي م  نَْفس  َماذَا تَْكِسُب َغًدا َوَما تَْدِري نَْفس  بِأَيِِّ أَْرٍض تَُموُت إِنَّ َّللاَّ

  75َخبِير  

Artinya: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan 

tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan 

mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun 

yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan 

diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat 

mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Luqman [31]: 34). 

 

َماَواِت َوَما فِي األرْ  ُ َيْعلَُم َما فِي السَّ َ بِِدينِكُْم َوَّللاَّ ِلُِّموَن َّللاَّ ُ قُْل أَتُعَ ِض َوَّللاَّ

 76بِكُِلِّ َشْيٍء َعِليم  

Artinya: Katakanlah: "Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah 

tentang agamamu, Padahal Allah mengetahui apa yang di langit 

dan apa yang di bumi dan Allah Maha mengetahui segala 

sesuatu?"  (al-Hujura>t [49]: 16). 

 

(j) Sifat Hayah (Hidup) 

َماَواِت  ُ َل إِلَهَ إَِل هَُو اْلَحي  اْلقَي وُم َل تَأُْخذُهُ ِسنَة  َوَل نَْوم  لَهُ َما فِي السَّ َّللاَّ

َوَما فِي األْرِض َمْن َذا الَِّذي َيْشفَُع ِعْنَدهُ إَِل بِإِْذنِِه يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم 

                                                                                                                                                               
74 Al-Quran, 13: 8 

75 Al-Quran, 31: 34. 

76 Al-Quran, 49: 16. 
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يطُوَن بَِشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه إَِل ِبَما َشاَء َوِسَع كُْرِسي هُ َوَما َخْلفَُهْم َوَل يُحِ 

َماَواِت َواألْرَض َوَل يَئُودُهُ ِحْفظُُهَما َوهَُو اْلعَِلي  اْلعَِظيمُ    77السَّ

Artinya: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang 

hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak 

mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan 

di bumi. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-

Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di 

belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu 

Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi 

langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat memelihara 

keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (al-Baqarah 

[2]: 255) 

َوتََوكَّْل َعلَى اْلَحيِِّ الَِّذي َل َيُموُت َوَسِبِّْح بَِحْمِدِه َوَكفَى بِِه بِذُنُوِب ِعبَاِدِه 

 78َخبِيًرا

Artinya: Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup (kekal) yang tidak 

mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya. dan cukuplah Dia 

Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hamba-Nya. (al-Furqan [25]: 

58) 

(k) Sifat Sama’ (Mendengar) 

ْشدُ ِمَن اْلَغيِِّ فََمْن يَْكفُْر بِالطَّاغُوِت َويُْؤِمْن  َل إِْكَراهَ فِي الِدِّيِن قَْد تَبَيََّن الر 

ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْروَ  ُ َسِميع  َعِليم  بِاّلِلَّ   79ةِ اْلُوثْقَى َل اْنِفَصاَم لََها َوَّللاَّ

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya 

telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu 

Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada 

Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 

yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha 

mendengar lagi Maha mengetahui. (al-Baqarah [2]: 256) 

(l) Sifat Bashar (Melihat) 

                                                           
77 Al-Quran, 2: 255. 

78 Al-Quran, 25: 58. 

79 Al-Quran, 2: 256. 
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ِ ثَ  ُ َسِميعًا َمْن َكاَن يُِريدُ ثََواَب الد ْنيَا َفِعْندَ َّللاَّ َواُب الد ْنيَا َواآلِخَرةِ َوَكاَن َّللاَّ

  80بَِصيًرا

Artinya: Barangsiapa yang menghendaki pahala di dunia saja (maka ia 

merugi), karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. dan 

Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. (al-Nisa>’ [4]: 134) 

(m) Sifat Kalam (Berfirman) 

ُ ِمَن اْلِكتَاِب َويَْشتَُروَن بِِه ثََمنًا قَِليال أُولَِئَك  إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَْنَزَل َّللاَّ

يِهْم  ُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوَل يَُزِكِّ َما يَأْكُلُوَن فِي بُطُوِنِهْم ِإَل النَّاَر َوَل يَُكِلُِّمُهُم َّللاَّ

  81َعَذاب  أَِليم  َولَُهْم 

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang Menyembunyikan apa yang telah 

diturunkan Allah, Yaitu Al kitab dan menjualnya dengan harga 

yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak 

menelan) ke dalam perutnya melainkan api[109], dan Allah tidak 

akan berbicara[110] kepada mereka pada hari kiamat dan tidak 

mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang Amat pedih. (al-

Baqarah [2]: 174) 

 

(n) Menafikan Sifat Kantuk dan Tidur 

ُ َل إِلَهَ إَِل هَُو اْلَحي  اْلقَي وُم َل تَأُْخذُهُ  َماَواِت  َّللاَّ ِسنَة  َوَل نَْوم  لَهُ َما فِي السَّ

َوَما فِي األْرِض َمْن َذا الَِّذي َيْشفَُع ِعْنَدهُ إَِل بِإِْذنِِه يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم 

َوَما َخْلفَُهْم َوَل يُِحيطُوَن بَِشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه إَِل ِبَما َشاَء َوِسَع كُْرِسي هُ 

َماَواِت وَ    82األْرَض َوَل يَئُودُهُ ِحْفظُُهَما َوهَُو اْلعَِلي  اْلعَِظيمُ السَّ

                                                           
80 Al-Quran, 4: 134. 

81 Al-Quran, 2: 174 

82 Al-Quran, 2: 255. 
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Artinya: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang 

hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak 

mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan 

di bumi. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-

Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di 

belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu 

Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi[161] Allah 

meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat 

memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. 

(al-Baqarah [2]: 255) 

 Sayid Sabiq mengelompokkan Sifat-sifat Tuhan menjadi dua 

yaitu sifat Salbiyah dan sifat Thubutiyah. Sifat Salbiyah adalah sifat yang 

meniadakan segala sesuatu yang tidak layak bagi kesempurnaan Tuhan. Sifat 

Tuhan yang masuk pada sifat salbiyah adalah sifat al-Awwal dan al-Akhir.83 

Sifat al-Awwal adalah sifat bahwa Tuhan tiada permulaan bagi 

wujud-Nya dan wujud Tuhan tanpa didahului dengan tiada. Sifat al-Akhir adalah 

bahwa Tuhan tiada akhir bagi wujudnya dan abadi tanpa ada kesudahan.84Allah 

berfirman: 

ُل َواآلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلبَاِطُن َوهَُو ِبكُِلِّ َشْيٍء َعِليم     85هَُو األوَّ

Artinya: Dialah yang Awal dan yang akhir yang Zhahir dan yang Bathin 

dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (al-Hadi>d [57]: 3) 

                                                           
83 Sayid Sabiq, Aqidah Islamiyah, Terj. Ali Mahmudi  (Jakarta: Robbani Press, 1992), 73. 

 84Ibid. 

85 Al-Quran, 57: 3. 
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Sifat-sifat yang masuk pada sifat Thubutiyah (sifat zat) adalah 

kuasa (Kudrah), kehendak (Iradah), mengetahui (Ilmu), hidup (Hayat), berbicara 

(Kalam), mendengar (Sama’), melihat (Bashar).86 Mengenai sifat Tuhan, Ibn 

Taimiyah membagi sifat Tuhan menjadi dua, yaitu sifat Zattiyah dan sifat fiiliyyah. 

Sifat Zattiyah adalah sifat-sifat yang melekat pada Tuhan yang sama sekali tidak 

terlepas. Sifat fi’liyyah adalah sifat-sifat yang terikat dengan kehendak dan 

kesanggupan.87  

Sifat Zattiyah seperti mengetahui (al-Ilm), hidup (al-Haya’), 

mempunyai kesanggupan (al-Qudrah), mendengar (al-Sami’), melihat (al-Bashr), 

berwajah (al-Wajh), bertangan (al-Yadd), berkaki (al-Rijl), berkuasa (al-Malik), 

keagungan (al-Azm), kebesaran (al-Kibriya), memiliki harga diri (al-‘Izah), tinggi 

(al-Uluww), berjari (al-Usbu’), bertelapak kaki (al-Qadam), kaya/ tidak butuh pada 

orang lain (al-Ghaniyy), pengasih (al-Rahman) dan berfirman/ berkata (al-Kalam). 

Adapun contoh sifat fi’liyah, seperti bersemayam (al-Istiwa’), turun (al-Nuzul), 

datang (al-Maj’i), tertawa (al-Dhahak), rela (al-Ridha), heran (al-Ajab), marah (al-

                                                           
86Ibid., 106. 

87 ‘Abd al-‘Aziz al-Muhammad as-Sala>m, Tanya Jawab Masalah Aqidah (Disarikan 

Dari al-‘Aqidah al-Wasithiyyah Oleh Ibnu Taimiyah), Terj.Muhammad F. Nurul Huda (LPPA 

Muhammadiyah, 1986), 48. 
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Sakht), muncul (al-Ityan), menghidupkan (al-Ihya’), mematikan (al-Imatah), 

gembira (al-Farah), murka (al-ghadhab), benci (al-Kurh) dan cinta (al-Hubb)88 

 

3. Hubungan Asma  dan Sifat 

Dari 99 Asma  Allah (Asma al-Husna>), memiliki hubungan 

dengan Sifat Allah dalam beberapa aspek. Hubungan-hubungan itu antara lain 

adalah: 

 

a) Asma al-Husna>  Menguatkan Sifat al-Wujud 

Dalam Asma al-Husna> terdapat empat nama yang mengandung 

makna “realisasi wujud Allah”. Nama-nama itu adalah al-Haqq, al-Nur, al-

Z{ahir, dan al-Bat}in.89 

b) Asma al-Husna> sebagai Penguat Sifat al-Qudrah 

Dari 99 nama Allah dalam Asma al-Husna>, sembilan nama 

yang merealisasikan sifat al-Qudrah, yaitu al-Qawiy, al-Matinu, al-Qadir, al-

Muqtadir,al-wajib, al-Muqit, al-Malik al-Mulki, al-Malik, dan al-Warith.90 

                                                           

 88Ibid. 

 89Ibid. 

90Ibid., 116. 
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c) Asma >' al-Husna> sebagai penunjuk sifat al-Ilmu bagi Allah 

Ada tiga belas nama yang menunjukkan bahwa Allah memiliki 

sifat al-Ilmu. Nama-nama itu adalah al-Alim (Mahatahu),al-lat}i>f (maha 

Halus), al-Khabir  (maha Selidik), al-Shahid (maha Menyaksikan), al-Hasib 

(maha Menghitung), al-Muhsi} (maha Menentukan), al-Wajid (maha 

Mengadakan), al-Sami’ (maha Mendengar), al-Bas}ir (maha Melihat), al-Raqib 

(maha Pengawas), al-Muhaimin (maha Pembela), al-Wasi’ (maha Luas), dan al-

Mu’min (maha Aman).91 

d) Asma al-Husna>  yang mewujudkan sifat al-Hayat 

Dalam Asma al-Husna> terdapat satu nama Allah yang 

menunjukkan sifat Hayat, yaitu al-Hayyu (maha Hidup). Sesungguhnya Allah 

maha hidup dan pemberi kehidupan. Sifat hidup merupakan sifat sempurna. 

Hidup merupakan sifat al-Wujud yang dengan sendirinya menjadi pondasi bagi 

dua sifat yaitu al-Ilmu dan al-Iradah.92 

e) Asma al-Husna> yang mewujudkan sifat Wahdaniyat 

Terdapat dua nama dalam Asma >' al-Husna> sebagai penegas 

perwujudan sifat Wahdaniyah, yaitu al-Wa>hid (maha Esa) dan al-Ahad (maha 

                                                           
91Ibid., 121.  

92Ibid., 126. 
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Esa). Bahwasannya tidak ada sekutu bagi-Nya dan hanya Dia yang wajib 

disembah.93 

f) Asma  Tuhan yang Berkaitan dengan Sifat Mukhalafatu Lil-Hawa>dith 

Dari 99 nama Allah, terdapat tujuh nama yang mengandung 

makna menyucikan sifat Allah dari penyerupaan-Nya dengan kejadian. Nama-

nama itu dalah al-Salam (maha Pemberi Keselamatan), al-Quddus (Maha Suci), 

al-ghaniy (Maha Kaya), al-Shamad (tempat bergantung), al-Awwalu (Maha 

Awal), al-Akhir (Maha Akhir), dan al-Baqi’ (Maha Kekal). Nama-nama ini juga 

memiliki pengaruh terhadap sifat Mukhalafatu Lil-Hawa>dith, yaitu jika 

sesorang mengimani bahwa sifat-sifat Allah berlawanan dengan segala 

kejadian, bebas dari segala kemungkinan kesamaan, dan meghayati nama-nama 

Allah yang mengandung makna menyucikan sifat Allah dari penyerupaan-Nya, 

maka ia akan berdiri dengan keimanan yang kokoh.94 

g) Sifat yang berkaitan dengan perbuatan-Nya 

Manusia mengalami penderitaan, kehinaan, kesenangan, maupun 

kemulyaan, semua itu atas kehendak Allah melalui qadha dan qadar-Nya. 

Berdasarkan hal itu, muncul nama-nama Allah sebagai bukti kekuasaan-Nya, 

                                                           
93Ibid., 131. 

94Ibid., 140-141. 



56 
 

yaitu al-Khafid} (maha Merendahkan Derajat), al-Ra>fi’ (maha Meninggikan 

Derajat), al-Mu’izzu (maha Memuliakan), al-Mudhillu (maha Menghinakan), 

al-Muqoddim (yang Mendahului), al-Muahhir (yang Mengakhiri), al-ja>mi’ 

(yang Mengumpulkan), al-Ma>ni’ (yang Menghalangi), al-Na>fi’ (Maha 

Pemberi Manfaat), dan al-D{arar (Maha Penimpa Kemadaratan).95 

 

 

BAB III 

KONSEP TUHAN  MENURUT SERAT SASANGKA JATI 

Bab tiga ini menjelaskan konsep Tuhan dalam Sasangka Jati. 

Penjelasannya meliputi riwayat Soenarto Mertowardojo sebagai penerima serat Sasangka 

Jati, serat Sasangka Jati, dan Asma dan Sifat Tuhan dalam serat Sasangka Jati. 

A. Riwayat Soenarto Mertowardojo 

                                                           
95Ibid., 164. 



57 
 

Aliran kepercayaan Pangestu didirikan oleh Soenarto 

Mertowardojo pada tahun 20 Mei 1949. Aliran ini berbeda dengan aliran kepercayaan 

yang lain. Pangestu menyatakan bahwa aliran ini buka agama dan tidak akan 

mendirikan agama baru. Serat Sasangka Jati memuat sebagai berikut; ketahuilah 

engkau wahai muridku ! bahwa kedatangan-Ku ini bukan karena hendak merusak atau 

mengganti peraturan Tuhan yang telah ada, ialah yang disebut agama, dan aku tidak 

akan mendirikan agama.  

Dari pengajaran pangestu,  dalam Sasangka Jati terdapat pokok-

pokok pikiran  penting yaitu: 

1. Bukan rahasia, bukan misteri, bukan ilmu klenik, bahkan tersedia bagi umat 

manusia yang membutuhkannya.  

2. Bukan agama, bukan religion. 

3. Bukan ilmu gaib, bukan okultisme, yang memberikan harapan para marsudi akan 

mendapatkan kekuatan atau kagunan yang ajaib. 

4. Bukan spiritisme, yang mempergunakan kekuatan mahkluk yang berbadan halus.  

5. Bukan ilmu sihir, bukan magic, baik putih maupun hitam.96 

                                                           
96 Solarso Sopater, Mengenal Pokok-Pokok Ajaran Pangestu (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 1987),  32. 
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Untuk mengkaji aliran kepercayaan Pangestu, tidak lepas dari 

pembahasan riwayat hidup pendirinya. Walaupun nama Pangestu berdiri sendiri dan 

tidak mengandung unsur dari pendirinya.  

Soenarto Mertowardojo yang sering dikenal dengan Pakde Narto 

merupakan pendiri aliran kepercayaan Pangestu, yang menerima serat Sasangka Jati. 

Ia lahir pada tanggal 21 April 1899 di desa Simo kecamatan Simo kabupaten  

Boyolali, Jawa Tengah.97 Ia anak ke enam dari delapan bersaudara dari R. 

Soemowardojo. R. Soemowardojo bekerja sebagai juru tulis di kecamatan.98  

Dengan pernikahan itu, keluarga Soenarto dikaruniai empat anak. 

Dari keempat anaknya, dua sudah meninggal terlebih dahulu. Dua anak lainnya yaitu 

suminah yang bersuamikan R. Ngalimin, dan Suharti yang bersuamikan R. Murtopo 

Wirokusumo.  

Selain dari pengalaman keduniaan yang penuh prihatin, Soenarto 

juga memiliki pengalaman kerohanian. sejak kanak-kanak hingga dewasa memiliki 

kepribadian dalam keagamaan yang menonjol. Di masa-masa itu, Soenarto belum 

                                                           
97 Suwarno Imam S, Konsep Tuhan, Manusia, Mistik, dalam berbagai Kebatinan Jawa 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 289. 

98 Sularso Sopater, Mengenal Pokok-Pokok Ajaran Pangestu (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 1987), 13.  
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mengetahui “dimana Tuhan  bertahta dan apa syarat serta bagaimana caranya untuk 

dapat mendekat  dan memohon tuntunan kepada Tuhan  Yang Maha Esa”.99 

Dimasa kanak-kanak, Soenarto menimba ilmu agama di masjid 

kepada seorang naib. Gurunya memerintahkan menghafalkan beberapa ayat al-Qur’an 

sampai di luar kepala. Walaupun hafal beberapa ayat, tetapi Soenarto tidak 

mengetahui arti dan maknanya100 karena gurunya tidak memberikan penjelasan arti 

dan maknanya.101  

Setelah menikah dan berumah tangga, Soenarto merasakan 

kekosongan dalam hatinya karena hidupnya penuh dengan keprihatinan. Kemudian ia 

tertarik untuk mencari “Ilmu Sejati” sebagai pengisi kekosongan hatinya. Ia mulai 

belajar dengan beberapa kyai yang menurutnya sudah mashur dikalangan dunia ilmu. 

Sebagai seorang siswa Soenarto berusaha memahami ajaran yang disampaikan oleh 

gurunya dengan menggunakan bahasa yang campur aduk yang sulit dimengerti, 

disampaikan dengan berbisik-bisik.102  

                                                           

99 Ibid., 20. 

100 Suwarno Imam S, Konsep Tuhan, Manusia, Mistik dalam berbagai Kebatinan Jawa, 

290. 

101 Ibid. 

102 “Dalam bahasa jawa disebut dengan ngelmu klenik (ngelmu rasa) yang diwejangkan 

secara klenak-klenik/ glenak-glenik (berbisik-bisik) karena bersifat rahasia”. Ibid., 37. 
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Dengan beraneka ragam laku (praktik) yang dialaminya, ia 

mencoba menjalani dengan penuh kesetiaan. Namun ajaran-ajaran yang diterima dari 

gurunya dianggap kurang memuaskan hatinya, ia mencari guru lain yang dianggap 

lebih tinggi ilmunya daripada guru sebelumnya. Selain berguru dengan kyai, ia juga 

melakukan berbagai laku seperti: tapa kungkum. Laku ini dilakukan dengan berendam 

di bengawan Sala pada malam hari sambil bersemedi memandang arus sungai yang 

mengalir agar menerima wahyu.103 

Semedi-semedi yang pernah dilakukannya, Soenarto belum 

merasakan menemukan Ilmu Sejati. Ia melakukan perjalanan dengan mencari guru 

yang lain. Diantara guru-gurunya, menyuruh untuk berjalan terus ke arah utara tanpa 

berhenti sampai tidak sanggup lagi untuk berjalan, setelah itu membakar kemenyan 

sambil membaca mantra yang diberikan gurunya.  

Soenarto merasa tidak berhasil dengan yang dilakukannya, 

kemudian ia bersemedi dengan jalan memandang bayangannya tanpa berkedip di 

bawah terang bulan sambil membaca mantra. Dengan semedi ini ia berhasil melihat 

bayangan putih, tetapi ia tidak mengetahui faedahnya. Guru berikutnya melatih untuk 

bisa menguasai bayangan-bayangan yang muncul dalam bayangannya. 

                                                           
103 Sularso Sopater, Mengenal Pokok-Pokok Ajaran Pangestu, 21. 
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Tatkala usaha tersebut akan berhasil, Soenarto berpikir dalam 

dalam, ia memutuskan tidak meneruskan laku tersebut karena dianggap sesat. Pada 

akhirnya ia belajar ilmu tua agar kelak matinya sempurna tanpa terikat laku apapun.  

Soenarto insyaf bahwa ia merasa tersesat. Ia bertekad membuang 

ajaran-ajaran yang didapatkan dari para gurunya. Ia hanya berpegang teguh dengan 

percaya kepada Tuhan  Yang Maha Esa dan kepercayaan itu dipupuk semakin kuat. 

Semasa mencari ilmu sejati, kemungkinan besar ia membaca 

pustaka kebatinan jawa,104  kitab wirid, kitab suluk, kitab wedhatama, dan lainnya. 

Hal ini dapat diketahui dengan pengertian-pengertian, istilah-istilah, maupun beberapa 

skema pemikiran dari yang ada dalam karya Soenarto.105  

Setelah Soenarto insaf dan meninggalkan ajaran gurunya yang 

dianggap menyesatkan dan kurang memberikan kepuasan, ia terus merenungkan 

masalah yang sebelumnya dan terus memohon penerang kepada Tuhan  dan 

melakukan shalat Dhaim106 yang diajarkan oleh ibunya.  

                                                           
104 pustaka kebatinan jawa terkenal sejak abad sebelumnya. Sala merupakan pusat 

bekerjanya para pujangga besar seperti R.Ng. Jasadipura I dan II, sri susuhunan pakubuwono IV. 

Karya sastra jawa dan yang ternasuk membahas kebatinan disimpan di keraton dan disimpan 

secara pribadi. 

105 Sularso Sopater, Mengenal Pokok-Pokok Ajaran Pangestu, 22. 

106 Cara shalat Dhaim dalam aliran kebatinan adalah dengan mengkonsentrasikan rasa, 

dan memperhatikan panca indera. Artinya menghentikan reaksi hidup ini semua. Dengan begitulah 
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Permohonan Soenarto yang bertambah-tambah kekhusukannya, 

ia  merasakan antara “ada dan tiada”. Seperti yang diyakininya, ia menerima sabda 

Ilahi. Sabda yang diterimanya diturunkan melalui perantara utusan-Nya yang abadi, 

sang Suksma Sejati. Sabda-sabda itu diturunkan dengan tiga tahap. Tahap pertama 

menjelaskan bahwa ilmu sejati adalah petunjuk nyata jalan benar menuju asal dan 

tujuan hidup. Kedua adalah pernyataan siapakah Suksma Sejati dan tugasnya, serta 

menjelaskan siapakah Suksma Kawekas . Ketiga adalah sabda yang meneguhkan hati 

Soenarto dalam menyebarkan pepadang dan janji akan diberikannya dua orang 

pembantu.107 

Pada tanggal 20 Mei 1932 M, pembantu yang dijanjikan oleh 

Suksma Sejati kepada Soenarto berkunjung kerumah Soenarto. Pertemuan ini adalah 

pertama kali mereka bertemu dan berkenalan. Pada tanggal 27 Mei 1932 M. malam, 

mereka berkumpul bersama sampai  tujuh bulan berturut-turut. 

Dalam biografinya, ia dikenal sebagai seseorang  yang taat 

beribadah. Sejak kecil ia belajar ilmu agama. Banyak para kyai yang menjadi gurunya. 

Ketika ia mengalami kegelisahan dalam hatinya, ia memiliki keinganan untuk 

                                                                                                                                                               

akan terjadi tajalli (nampak) tuhan yang maha suci dan kuasa dan menjadikan segala benda. 

Rahnip, Aliran Kepercayaan dan Kebatinan dalam Sorotan (Surabaya: Pustaka Prograsif, 1997),  

143. 

107 Dua pembantu yaitu (R.T) Hardjoprakoso dan (R.T) Soemodiharjo untuk mencatat 

sabda Sang Sukma Sejati. 
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mengetahui dimana Tuhan bertahta dan bagaimana caranya mendekat dan memohon 

tuntunan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mendapatkan jawaban dari 

kegelisahannya, ia melakukan shalat Daim. Setelah melakukan shalat Daim, ia 

merasakan antara ada dan tidak ada. Ia mengaku telah mendapatkan sabda (wahyu) 

dari Suksma kawekas  atau Guru Sejati melalui utusan abadi-Nya yaitu Suksma Sejati. 

Sabda-sabda itu dikumpulkan dan dinamakan Serat Sasangka Jati. 

B. Serat Sasangka Jati 

Selama tujuh bulan perkumpulan mereka, Soenarto menerima 

wahyu Ilahi yang berupa sabda-sabda. sabda-sabda  itu dicatat oleh pembantunya, 

kemudian dihimpun menjadi dalam tujuh buku kecil, yaitu; Hasta sila, Paliwara, 

Gumelaring dumadi, Tunggal sabda, Dalam rahayu, Sangkan paran, dan Panembah. 

Ketujuh buku itu dihimpun menjadi satu kitab suci yang dinamakan Sasangka Jati.108 

Sasangka Jati merupakan serat yang isinya ditulis sesuai urutan 

tujuh serat kecil. Serat pertama adalah Hasta Sila. Serat ini terbagi menjadi dua 

bagian, yaitu Tri Sila  dan Panca Sila, Tri Sila menjelaskan tiga hal yang harus 

dipegang teguh oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu; eling, pracaya 

(piandel), dan mituhu.109 

                                                           
108 Sularso Sopater, Mengenal Pokok-Pokok Ajaran Pangestu , 25. 

109 Sasangka Jati, 5. 
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 Untuk dapat sempurna dalam menjalani Tri Sila, manusia wajib  

memiliki watak yang baik, yaitu; rila, narima, temen, sabar, dan budi luhur. Lima 

watak ini disebut dengan Panca Sila. 

Serat kedua yaitu Paliwara, serat ini menjelaskan  lima pokok 

larangan Tuhan  (Allah Ta’ala)110 yang harus dihindari, yaitu: 

1. Aja Manembah marang Saliyane Allah (Jangan Menyembah Kepada Selain 

Allah)111Jangan menyembah kepada yang bukan semestinya disembah, jangan 

memperTuhan  yang bukan semestinya diperTuhankan . 

2. Dingati-ati Bab Sahwat (Berhati-hatilah Dalam Hal Syahwat)112 

3. Aja Mangan Utawa Migunakake Pangan Kang Anggampangake Rusaking Raga113 

(Jangan Makan atau Menggunakan Makanan yang Memudahkan Rusaknya Badan 

Jasmani) 

4. Padha Angestakna Angger-Anggering Praja lan Pranatane114 (Patuhilah Undang-

Undang Negara dan Peraturannya) 

5. Aja padha Cecongkrahan115 (Jangan Bertengkar) 

                                                           
110 Ibid., 21. 

111 Ibid., 22. 

112 Ibid., 23. 

113 Ibid., 24 

114 Ibid., 25. 

115 Ibid., 27. 
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Serat ketiga adalah gumelaring dumadi. Serat ini menjelaskan 

tentang penciptaan alam, manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebelum sesuatu 

tercipta,Tuhan  dan Suksma Sejati sudah ada sebelumnya. Tuhan  memiliki kehendak 

untuk menciptakan Roh Suci sebagai sinar Tuhan , tetapi kehendak itu terrhenti karena 

belum ada wadah dan tempatnya, sehingga Tuhan  menciptakan alam terlebih dahulu. 

Penciptaan pertama, Tuhan  menciptakan  empat unsur, yaitu; udara, api, air, dan 

tanah. 

Serat keempat adalah tunggal sabda. Isi dari tunggal sabda sama 

dengan yang ada dalam injil dan al-Quran. Serat serat ini mencakup beberapa bab, 

diantaranya menjelaskan petunjuk-petunjuk kebenaran dari Sang Guru Sejati (Suksma 

Sejati). Suksma Sejati menurunkan sabda kebenaran melalui perantara Soenarto untuk 

membuktikan petunjuk kebenaran yang sebenarnya adalah dari Allah yang berupa 

Syahadat Tauhid. Seluruh ajaran atau petunjuk dari para nabi dan rosul berisi sahadat 

tauhid, dengan sebuah kata “Ora ono Sesembahan kang bener kejaba Allah”.116  

Serat kelima adalah Dalan Rahayu. Serat ini menjelaskan jalan 

para hamba untuk melangkah dari awal sampai menuju laku yang ada dalam Hasta 

Sila, petunjuk jalan aktivitas rohani (hati) dan kiblatnya hati untuk mengetahui suatu 

hakekat. Lima perkara yang ada dalam Dalan Rahayu yang digunakan sebagai tangga 

                                                           
116 Ibid., 63. 
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untuk mencapai derajat yang tinggi. Lima perkara tersebut adalah kewajib bagi para 

hamba sebagai permulaan untuk menjalankan tiga hal besar yang ada dalam Tri Sila, 

yaitu eling, percaya, dan mituhu, yang disucikan dengan lima perilaku baik, yaitu; 

rila, narima, temen, sabar, dan budi luhur. Lima perkara tersebut diringkas 

menjadi:117 

a. Mengetahui jati diri dan arti menjadi tauladannya Tuhan terhadap umatnya yang 

menjadi dasar kepercayaan. 

b. Berbakti kepada Tuhan dan utusan-Nya yang dikuatkan dengan sarana ibadah, 

yang menjadi talinya kesadaran. 

c. Budi darma, yaitu menyebarkan cinta terhadap sesama, dengan sarana memberikan 

kebaikan untuk menolong kesusahan dan kesengsaraan orang lain  yang sesuai 

kebuTuhan orang yang ditolong dan sesuai kemampuan orang yang menolong 

sebagai sarana untuk menuntun kesucian hatinya. 

d. Memenjara hawa nafsunya yang berbuat jelek dan sebagainya, untuk tidak 

mengganggu perjalanan hidupnya untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya. 

e. Menempati budi luhur, supaya dapat digunakan sebagai bekal untuk menuju hidup 

yang sejati. kehidupan yang sejati berada dalam istana Tuhan yang sudah tersimpan 

                                                           
117 Ibid., 100.  



67 
 

dalam inti hidup masing-masing manusia. Semua itu jika sudah mampu dan 

terpenuhi syarat-syaratnya.    

Serat keenam adalah Sangkan Paran. Sangkan Paran dapat 

diartikan pohon (terjadinya, sebabnya) dari siapa, menuju kemana (kepada siapa). Isi 

serat ini teringkas dalam enam bagian,yaitu: 

1) Kembalinya jiwa manusia kepada asal permulaannya, dan hidupnya jiwa dalam 

jasad.  

2) Sebab-sebab tidak dapat kembali keasal mulanya (ke alam sejati), karena terhalang 

oleh dosanya akibat melanggar hukum Tuhan. 

3) Keterangan tentang pahala dan hukuman Tuhan, yang biasa disebut “ngundhuh 

wohing panggawe” (memetik buah perbuatan). 

4) Datangnya pembalasan dan terhapusnya dosa. 

5) Datangnya pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan dosa, dosa yang 

belum terbebas sarana bertobat, tetap dan bebasnya dosa, dan penutup sabda Sang 

Guru Sejati. 

6) Inti sari Hastha Sila dan jalan menuju kesempurnaan.118 

                                                           
118 Ibid,. 122. 



68 
 

Serat ketujuh adalah Panembah. Serat ini sebagai jawaban bagi 

para siswa (pengikut ajaran Sasangka Jati) yang masih kurang memahami dalam 

bab Hastha Sila dan Dalan Rahayu. Dalam serat ini, berisi tiga hal, yaitu:  

menuntun hati supaya eling (ingat) kepada Tuhan dan utusannya, 

sarana meluhurkan asma-Nya, sampai benar-benar mengingat sifat-sifat Tuhan 

yang “Mahaluhur, Mahakawasa, Mahaadil, Mahaasih”, dan sebagainya. Menuntun 

kepercayaan manusia kepada Tuhannya dan utusan yang abadi, karena semua 

kuasa Tuhan sudah terletak dalam Suksma Sejati sebagai penuntun dan Guru 

Sejati. Manusia dapat mengetahui kekuasaan Tuhan dengan terciptanya alam, yang 

manusia tidak mampu membuatnya. Kandungan ajaran mituhu. Menetapi larangan 

Tuhan kepada hambanya, menjalankan kewajiban-kewajiban secara lahir batin, 

seperti melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 

C. Asma dan Sifat Tuhan dalam Sasangka Jati 

Dari tujuh serat yang ada dalam Sasangka Jati, yaitu; Hastha 

Sila, Paliwara, Gumelaring Dumadi, Tunggal Sabda, Dalan Rahayu, Sangkan Paran, 

Dan Panembah, mengenai ajaran tentang Tuhan, Sasangka Jati mejelaskan lebih 

lanjut dalam Tri Purusa, artinya keadaan satu yang bersifat tiga, yaitu:119Suksma 

Kawekas  (Tuhan yang Sejati) dalam agama Islam disebut Allah SWT. Suksma Sejati 

                                                           
119 Ibid.,  5. 



69 
 

(Pemimpin Sejati=Penuntun Sejati-Guru Sejati) Utusan Sejati. Roh suci (Manusia 

Sejati), ialah jiwa manusia yang sejati. 

Asma Tuhan dalam Sasangka Jati yaitu Suksma Kawekas  atau 

Guru Sejati, yang artinya pemberi hidup yang paling sejati, sesungguhnya yang 

menghidupi.120 Suksma Kawekas  bertahta didasar hidup. Keadaan ini diibaratkan 

bayangan bulan purnama yang berada dalam air yang tidak mengambil tempat di 

dalamnya.121 Suksma Kawekas adalah penguasa alam dan seisinya. Semua kekuasaan 

adalah milik Suksma Kawekas, sedangkan Suksma Sejati adalah sebagai pemegang 

kekuasaan, dan hamba berada di dalam kekuasaan suksma sejati. 

Pada umumnya konsep tri purusa: Suksma Kawekas , Suksma 

Sejati, dan Roh Suci tidak berbeda jika disebut dengan Allah, Rasul, dan Muhammad 

dalam agama Islam, atau Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus dalam agama 

Kristen.122 

Sasangka Jati mengajarkan  bahwa sesungguhnya  tidak ada 

Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan Muhammad utusan Allah, dan Tuhan itu 

satu,  yaitu Allah. Suksma Kawekas   tidak dapat dilihat oleh hamba, sebab Tuhan 

                                                           
120 Sularso Sopater, Mengenal Pokok-Pokok Ajaran Pangestu, 53. 

121 Ibid,. 49.  

122 Ibid.,  65. 



70 
 

berada di dalam hamba, dan Tuhan tidak bersifat dan tidak disifati, karena Tuhan 

bersatu dalam kehidupan hamba, sebab hidup itu milik Allah.”123 

Tuhan (Suksma Kawekas ) bertahta pribadi sebelum ada sesuatu 

berbentuk dan berwujud.  Tuhan dapat dipandang sebagai asal mula kesadaran hidup 

yang tidak terbatas, tenang, tentram, dan tidak bergerak. di dalamnya mengandung 

kekuatan yang tidak terbatas untuk melepaskan cahaya-cahaya kemampuan dan 

kesadaran sebagai percikan api. Untuk melaksanakan melepaskan cahaya-cahaya dan 

kesadaran untuk menghasilkan percikan api, mulailah bergerak omnipotensi yang ada 

didalamnya. Pergerakan ini mengeluarkan daya dan kejayaannya.  

Keadaan ini diibaratkan seperti air yang awalnya diam, kemudian 

bergerak yang menghasilkan tenaga listrik. Dari perumpamaan ini, Tuhan diibarat 

sebagai air yang tenang, sedangkan Suksma Sejati diibaratkan sebagai air yang 

bergerak. Tuhan disebut kesadaran hidup yang statis, yang mempunyai kekuasaan. 

Suksma Sejati adalah kesadaran hidup yang dinamis, yang memegang kekuasaan. 

Suksma Sejati diutus Tuhan untuk merencanakan kehendaknya, sehingga Suksma 

Sejati disebut sebagai Utusan yang Abadi. 

Keadaan Tuhan hidup abadi tersebut terbagi menjadi empat 

perkara:124 

                                                           
123 Ibid., 103. 
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a) Tuhan yang tersamar yang bertahta dengan pribadinya, tidak bermula dan tidak 

berakhir, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna, keadaannya tentram, 

tenang, diam tidak bergerak, dan asal mula semua makhluk. 

b) Tuhan yang terbabar, yaitu bergeraknya kehendak, tumbuhnya sifat ilmu 

(rancangan) Tuhan.  

c) Asma Tuhan yang membabarkan kehendak, tumbuhnya sifat kuasa dan berbagai 

asma yang baik bagi Tuhan.  

d) Terlaksananya kehendak, yaitu terjadinya roh dan anasir, terjadinya alam semesta 

dan seisinya, adanya waktu dan ruang, serta berbagai perilaku kehidupan, nasib, 

dan sebagainya.  

Dari empat hal tersebut, yang pertama disebut Dzat-Ku, kedua 

Sifat-Ku, ketiga Nama-Ku, dan keempat Karya-Ku. Keempat itu biasa diringkas 

menjadi: Dzat-Sifat-Asma-Af’al.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
124 Soenarto, Sabda Khusus (Jakarta:Pangestu,1994), 14. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

Berdasarkan paparan data pada bab-bab sebelumnya kiranya 

sampailah pada langkah penelitian berikutnya yaitu analisis data. Pada pembahasan 

sebelumnya, pada Bab II telah menguraikan tentang konsep Tuhan dari asma dan sifat 

dalam al-Quran dan bab III menguraikan tentang konsep Tuhan dari asma dan sifat Tuhan 

dalam serat Sasangka Jati. Dari kedua bab diatas, dalam analisis ini dapat dikelompokkan 

menjadi dua bagian, pertama adalah asma Tuhan dalam Serat Sasangka Jati menurut 

perspektif al-Quran dan kedua adalah sifat Tuhan dalam Serat Sasangka Jati menurut 

perspektif al-Quran. 

A. Asma Tuhan dalam Serat Sasangka Jati menurut Perspektif al-Quran 

Mengenai Allah, pokok-pokok ajaran sasangkan jati adalah 

"Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang yang wajib disembah kecuali Allah, 

sesungguhnya muhammad utusan Tuhan, dan aku mengaku bahwa Tuhan itu satu, 

hanyalah Allah saja. Dan sesungguhnya Tuhan tidak dapat oleh para hamba, dan 

sesungguhnya tuan itu tidak bersifat dan tidak disifatkan, tetapi bersatu dalam 
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kehidupan para hamba, sebab hidup itu milik adalah milik Tuhan". Dari kutipan di 

atas, terdapat hal-hal yang sangat pokok, yaitu; pertama pangkal tolak yang sangat 

dekat dengan syahadat Islam, yang menunjukkan pengaruh yang kuat dari Islam, 

seolah-olah adalah kebatinan Islam. Kedua, skema pemikiran mistis yang nampak, 

yaitu bersatunya Tuhan dengan hamba dalam kehidupan manusia. Ketiga adalah 

Suksma Sejatisebagai pemberi sabda sekaligus pihak yang mengaku kedudukannya 

sebagai emanasi pertama yang terdekat dengan Tuhan. 

Kata serat dalam Sasangka Jati diartikan sebagai wahyu Ilahi 

yang diberikan Tuhan kepada utusannya yaitu Soenarto Mertowardojo dengan 

perantara utusan abadi (Suksma Sejati).125 Wahyu ini didapat dengan usaha dari 

penerimanya sampai mencapai derajat kejiwaan yang tinggi dengan melakukan shalat 

Daim. 

Suksma Kawekas dalam Sasangka Jati merupakan sebutan bagi 

Allah. Wahyu sabda Suksma Kawekas adalah "ketahuilah olehmu bahwa sejati-Ku 

adalah Allah, Tuhanmu, dan sejatimu adalah Aku, ya cahaya (Nur) Allah Tuhanmu, 

dan sejatimu itu karsa dan kuasa-Ku. segala sesuatu terjadi atas kehendak-Ku,  

Penglihatanmu itu adalah kebijakan-Ku, sabdamu itu adalah pepadang-Ku, 

pendengaranmu itu kuasa-Ku, perasaanmu itu keadilan-Ku, penciumanmu itu sinar-

                                                           
125 Soenarto, Sabda Khusus (Jakarta:Pangestu,1994), 37. 
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Ku, ya perbawa-ku, ciptamu itu tangan-Ku, napasmu itu aya-Ku, ya takhta-Ku, 

badanmu itu sarana-Ku, ya kendaraan-Ku. 126 

 Suksma Kawekas  Kata ini diambil dari bahasa jawa kuno, 

sankrit yang berarti roh, halus. Disini diartikan yang menghidupi, yang membuat 

hidup. Suksma Sejatidapat diartikan suksma yang paling tinggi, yang menguasai 

hidup, sumber hidup.  Suksma Sejatiadalah Jibril yang merupakan sang sabda, adapun 

sang sabda telah bersemayam pada muhammad ialah yang disebut dengan nur 

muhammad. Sang sabda tersebut merupakan kekuasaan Allah, dan sang sabda adalah 

sifat Tuhan yang terbabar.127 Suksma Kawekas merupakan pemilik segala kehendak, 

sedangkan Suksma Sejatiadalah pemegang segala kekuasaan Suksma Kawekas. 

Suksma Kawekas disebut dengan Allah, God, Theos, Deus, Yehova, Brahman, T'ien, 

dan sebagainya menurut bahasa masing-masing.128 Roh Suci (Roh Tuhan) yang berarti 

jiwa manusia yang dihidupi.  

Keadaan Tuhan hidup abadi tersebut terbagi menjadi empat 

perkara:129 

                                                           
126 Ibid, 37. 

127 Ibid, 23.  

128 Ibid, 14. 

129 Ibid.  
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1. Tuhan yang tersamar yang bertahta dengan pribadinya, tidak bermula dan tidak 

berakhir, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna, keadaannya tentram, 

tenang, diam tidak bergerak, dan asal mula semua makhluk. 

2. Tuhan yang terbabar, yaitu bergeraknya kehendak, tumbuhnya sifat ilmu 

(rancangan) Tuhan.  

3. Asma Tuhan yang membabarkan kehendak, tumbuhnya sifat kuasa dan berbagai 

asma yang baik bagi Tuhan. Asma Tuhan yang baik dalam al quran disebut asma 

al-husna>, seperti dzat yang maha kuasa, yang memberi rizki, maha adil, maha 

pengampun, maha pengasih, dan sebagainya.130   

4. Terlaksananya kehendak, yaitu terjadinya roh dan anasir, terjadinya alam semesta 

dan seisinya, adanya waktu dan ruang, serta berbagai perilaku kehidupan, nasib, 

dan sebagainya.  

Dari empat perkara tersebut, yang pertama disebut Dzat-Ku, 

kedua Sifat-Ku, ketiga Nama-Ku, dan keempat Karya-Ku. Keempat itu biasa diringkas 

menjadi: Dzat-Sifat-Asma-Af’al.131  

Dari penjelasan di atas, asma Tuhan menurut perspektif al-

Quran, asma Suksma Kawekas dalam Sasangka Jati merupakan asma Tuhan yang 

                                                           
130 Ibid, 17. 

131 Ibid, 15. 
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tidak ada dalam al-Quran secara harfiyah. Suksma Kawekas tidak ada dalam al-Quran, 

karena Suksma Kawekas diambil dari bahasa jawa sedangkan al-Quran berbahasa 

arab. tetapi hal itu sudah dijelaskan oleh Suksma Sejatibahwa Suksma Kawekas adalah 

Tuhan yaitu Allah yang memiliki asma al-Husna> . Walaupun Suksma 

Sejatimenjelaskan dalam sabda khusus " Suksma Kawekas disebut dengan Allah, God, 

Theos, Deus, Yehova, Brahman, T'ien, dan sebagainya menurut bahasa bangsa 

masing-masing", akan tetapi, Allah SWT memperkenalkan132 dirinya sendiri melalui 

asma-Nya dalam al-Quran yang disebut dengan asma al-Husna>. Asma al-Husna>  

terdiri dari 99 asma133 yang sudah ditetapkan dalam al-Quran. 

  Dalam al-Quran disebutkan nama-nama Allah SWT sebagai 

bukti kekuasaan dan keagungan-Nya. Allah merupakan satu-satunya dzat yang wajib 

disembah Semua asma Allah SWT merupakan milik Allah.134 Manusia tidak berhak 

                                                           
الةَ ِلِذْكِري 132 ُ ََل إِلَهَ إَِل أَنَا فَاْعبُدْنِي َوأَقِِم الصَّ  إِنَّنِي أَنَا َّللاَّ

Artinya: “Sesungguhnya Aku Ini Adalah Allah, Tidak Ada Tuhan (Yang Hak) Selain Aku, 

Maka Sembahlah Aku Dan Dirikanlah Shalat Untuk Mengingat Aku. (Q.S. 

Q.S. T{A>Ha> [20] : 14)”. 

ِ تِْسعَة  َوتِْسعُْوَن إِْسًما ِمائَة  إَِلَّ َواِحدًا ََليَْحفَظَُها أََحد  إَِلَّ دََخَل  133  الَجنَّةَ َوهَُو ِوتْر  يُِحب  الِوتَْر )رواه البخارى ومسلم(ّلِِلٰ

Artinya: “Sesungguhnya Allah Mempunya 99 Nama, Seratus Kurang Satu. Tiadalah 

Seseorang Menghafalkan Kecuali Dia Akan Masuk Surga. Dia Itu Tunggal 

Dan Menyukai Yang Tunggal.” (Hr. Bukhari Dan Muslim). 

ُ َل إِلََه إَِل ُهَو لَُه األْسَماُء اْلُحْسنَى  134  َّللاَّ

Artinya: Dialah Allah, Tidak Ada Tuhan (Yang Berhak Disembah) Melainkan Dia. Dia 

Mempunyai Al Asmaaul Husna (Nama-Nama Yang Baik). (Q.S. T{A>Ha> [20]: 

8). 
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untuk menambahi maupun mengurangi asma bagi Allah, karena asma Allah sudah 

ditetapkan dalam al-Quran. Allah SWT memerintahkan hamban-Nya untuk memohon 

kepadanya-Nya dengan menyebut asma-Nya dari Asma al-Husna>.135 Allah SWT 

akan melaknat orang-orang yang mengingkari asma-Nya.136 Seluruh asma Tuhan 

terdapat dalam al-Quran, sehingga tidak ada asma lain selain yang sudah ada dalam al-

Quran. 

Karena selain asma al-husna> masih banyak asma Tuhan, secara 

makna Suksma Kawekas termasuk asma Allah yang berarti "yang membuat hidup", 

yang semakna dengan asma al,ba>ri' (Maha Pencipta), dalam al-Quran surat al-Hasyr 

ayat 24. Dari sisi makna Suksma Kawekas adalah salah salah satu asma Tuhan. 

B. Sifat Tuhan dalam Serat Sasangka Jati menurut Perspektif al-Quran 

Sebelum segala sesuatu terbentuk dan berwujud, Suksma 

Kawekas sudah bertahta pribadi. Suksma Kawekas dapat dipandang sebagai asal mula 

kesadaran hidup yang tidak terbatas, tenang, tentram, dan tidak bergerak, memiliki 

kemampuan yang tidak terbatas, dan berkehendak untk melepaskan cahaya-cahaya 

                                                           
ِ األْسَماُء اْلُحْسَنى   135  فَادُْعوُه بَِها َوذَُروا الَِّذيَن يُْلِحدُوَن فِي أَْسَمائِِه َسيُْجَزْوَن َما َكانُوا يَْعَملُونَ َوّلِِلَّ

Artinya: Hanya Milik Allah Asma al-Husna>, Maka Bermohonlah Kepada-Nya Dengan 

Menyebut Asmaa-Ul Husna Itu Dan Tinggalkanlah Orang-Orang Yang 

Menyimpang Dari Kebenaran Dalam (Menyebut) Nama-Nama-Nya. Nanti 

Mereka Akan Mendapat Balasan Terhadap Apa Yang Telah Mereka 

Kerjakan.(Q.S. Al-A’ra>F [7]: 180). 

136 Ibid. 
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kemampuan dan kesadaran. Suksma Kawekas adalah kesadaran hdup yang statis, yang 

memiliki kekuasaan, sedangkan Suksma Sejati adalah kesadaran hidup yang dinamis, 

yang memegang kekuasaan. Suksma Sejati disuruh oleh Suksma Kawekas untuk 

merencanakan kehendak-Nya.137 

Suksma Kawekas adalah sesembahan hamba yang sejati, 

sedangkan Suksma Sejati tetap menjadi utusan Tuhan Sejati, serta menjadi penuntun, 

dan guru hamba yang Sejati.  Suksma Kawekas adalah penguasa alam dan seisinya. 

Semua kekuasaan adalah milik Suksma Kawekas, sedangkan Suksma Sejatiadalah 

sebagai pemegang kekuasaan, dan hamba berada di dalam kekuasaan Suksma Sejati. 

Kesatuan dari Suksma Kawekas, Suksma Sejati, dan Roh Suci 

dinamakan Tripurusa, berarti satu yang bersifat tiga. Keadaan ini diibaratkan seperti 

samudra yang tenang, kemudian bergerak dan menghasilkan uapan air, ketiganya 

merupakan dari asal yang sama yaitu air. Dari perumpaan ini Suksma Kawekas 

sebagai air yang tenang, Suksma Sejati sebagai air yang bergerak, sedangkan Roh Suci 

sebagai uapan air, walaupun sisifat ketiganya berbeda, tetapi asalnya satu yaitu 

Suksma Kawekas. walaupun Suksma Kawekas berada dalam diri roh suci, akan tetapi 

keberadaan-Nya tidak membutuhkan ruang, diibaratkan cahaya rembulan yang berada 

di dalam pasu-pasu air.  

                                                           
137 Soemantri Hardjoprakoso, Arsip Sarjana Budi Santoso (Jakarta: Pangestu, 2011), 8. 
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Tuhan merupakan dzat yang tersamar, tidak dapat dipikirkan 

dzat-Nya. Memikirkan Dzat Tuhan merupakan suatu hal yang mutahil. Seberapapun 

kecerdasan manusia tidak akan mampu untuk mengerti dzat Allah. Memikirkan dzat 

Allah merupakan larangan bagi umat manusia.138 

Tuhan yang menciptakan seluruh alam ini memiliki sifat-sifat 

yang tinggi dan sempurna. Semua sifat-sifat merupakan konsekuensi kesempurnaan 

keTuhanan-Nya dan keagungan-Nya sebagai Tuhan. Dari perspektif al-Quran, Suksma 

Kawekas memiliki sifat-sifat yang sama dengan Allah, karena Suksma Kawekas 

sejatinya Allah, karena itu Suksma Kawekas memiliki sifat-sifat Tuhan yang ada 

dalam al-Quran, sipat-sipat itu adalah: wujud dan terdahulu (Suksma Kawekas sudah 

ada sebelum segala sesuatu tercipta).139Kekal (Suksma Kawekas adalah asal mula 

kesadaran hidup yang tidak terbatas, tenang, tentram, dan tidak bergerak. Keadaan 

hidup abadi.140 Allah tersamar yang bertahta dengan pribadinya, tidak bermula dan 

tidak berakhir, tidak berbentuk, tidak berupa, dan tidak berwarna, yang keadaan-Nya 

tentram, tenang, diam tidak bergerak, yaitu sumber asal mula makhluk).141Berbeda 

dengan ciptaan-Nya (Dzat Tuhan tidak dapat dipikirkan oleh akal manusia).142Berdiri 

                                                           
138 Ibid., 

139 Arsip Sarjana Budi Santoso, 7. 

140 Sabda Khusus, 14. 

141 Ibid., 

142 Ibid, 15.  
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sendiri dan Tunggal (Suksma Kawekas bertahta pribadi).143Berkuasa (Asma Allah 

yang terbabar, dan tumbuhnya sifat kuasa. Suksma Kawekas adalah pemilik 

kekuasaan, sedangkan Suksma Kawekas pemegang kekuasaan). Berkehendak (Suksma 

Kawekas adalah pemilik segala kehendak, sedangkan Suksma Sejati sebagai perencana 

dari kehendak Suksma Kawekas.) Mengetahui (Allah yang terbabar, yaitu bergeraknya 

karsa, tumbuhnya sifat ilmu).144Hidup (Suksma Kawekas sudah ada sebelum segala 

sesuatu tercipta).145Maha Berfirman (Memberikan sabda kepada Soenarto melalui 

utusan yang sejati, yaitu suksma sejati).  

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

                                                           
143 Ibid, 14. 

144 Sabda Khusus, 14. 

145 Arsip Sarjana Budi Santoso, 7. 
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Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan pada 

bab pertama, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Suksma Kawekas dalam sasanga jati secara harfiyah bukan terasuk asma Tuhan yang 

ada dalam al-Quran. Suksma Kawekas diambil dari bahasa jawa, sehingga tidak 

mungkin ada dalam al-Quran. Dari segi makna, Suksma Kawekas semakna dengan 

asma al-Husna> yaitu "al_muhyi". Sehingga Suksma Kawekas adalah salah satu asma 

Tuhan dalam bentuk bahasa Jawa. 

2. Dari sisi sifat, Suksma Kawekas memiliki sifat yang sama dengan Tuhan dalam al-

Quran, seperti; wujud, terdahulu, kekal, berbeda dengan makhluk-Nya, dan 

sebagainya. Sehingga Suksma Kawekas dapat disebut dengan Allah, seperti yang 

dinyatakan dalam Sabda Khusus. 

3. Melihat dari hasil penelitian mengenai asma dan sifat, ajaran Suksma Kawekas dalam 

Sasangka Jati tidak relevan dengan al-Quran.  
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B. Saran 

1. Untuk masyarakat muslim 

Diharapkan kepada pembaca untuk mengajak masyarakat untuk 

bersama-sama mengkaji ulang tentang pemahaman asma dan sifat Allah SWT,  lebih 

mengenal Allah SWT dan memperkokoh keimanan.  

2. Untuk peneliti selanjutnya 

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dalam kajian yang sama, 

agar dapat lebih memperdalam dan mengembangkan analisis yang lebih jeli dan 

mendalam, sehingga dapat menghasilkan hasil analisis yang valid. 

Konsep tentang Tuhan dalam asma dan sifat sangat perlu dipahami, 

karena asma dan sifat sebagai dasar manusia dapat mengenal Tuhannya. Semakin 

paham dengan asma dan sifat Tuhan, maka iman seseorang akan lebih tebal dan akan 

mendapatkan pancaran dari sifat Tuhan. 

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini. Semoga 

penelitian ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. 



 

 
 

 


