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MOTTO 

 

Apabila engkau hanya menanam biji alpukat yang sudah 

hilang tempurungnya, maka ia takkan tumbuh. Namun bila 

engkau menanam dengan tempurungnya, barulah engkau 

bisa mengharapkan ia akan tumbuh membesar. 

Dan demikian itulah perumpamaan apakah bentuk itu 

diperlukan atau tidak 

Jalaluddin Rumi 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan atas 
keterbelahan umat beragama maupun antar kelompok satu 
agama menjadi kubu yang terkotak-kotak dalam bingkai 
pemahaman keagamaannya masing-masing. Hari ini, 
keagamaan sangat mengandalkan aspek-aspek formalistik, 
didukung oleh teknologi internet yang menyimplifikasikan 
agama secara sempit. Ini membawa kepada berbagai 
pertikaian dan intoleransi antar umat beragama maupun antar 
kelompok dalam satu agama. Untuk mengurai persoalan ini 
secara mendalam, dilakukan studi pemikiran seorang tokoh 
spiritual perempuan Helena Petvona Blavatsky yang pada 
masanya mengkritik formalisme agama secara radikal. Sejauh 
ini, tokoh tersebut di Indonesia belum dikaji secara serius oleh 
para sarjana agama. Padahal, sepak terjangnya di dunia bahkan 
di Indonesia memiliki peran penting karena ajarannya yang 
begitu berpengaruh dan membangkitkan semangat 
keberagamaan yang mendalam. Blavatsky adalah tokoh kunci 
bagi gerakan Teosofi, karena ia yang merumuskan dasar dari 
gerakan ini. 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library 
research) yang bersifat kualitatif dengan mempertanyakan tiga 
hal, yaitu (1) Bagaimana kritik formalisme agama Helena  
Petrovna Blavatsky? (2) Mengapa Helena Petrovna Blavatsky 
melakukan kritik formalisme agama? (3) Bagaimana struktur 
pengetahuan teosofi Blavatsky? Kerangka teori yang 
digunakan adalah struktur nalar keilmuan filsafat perenial 
yang digagas oleh Frithjof Schuon dengan analisis data 
menggunakan metode analisis-deskriptif. Data primer yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa karya Helena Petrovna 
Blavatsky yaitu Isis Unveiled (1877), The Secret Doctrine 
(1888), dan The Key to Theosophy (1889). Adapun sumber 
sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur pendukung lainnya. 
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Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa kritik 
formalisme agama Blavatsky adalah kritik yang bersifat 
dekonstruktif terhadap dogma dan doktrin agama yang selama 
ini telah mentradisi salah dimaknai, sehingga mengakibatkan 
agama menjadi terlembaga dengan doktrin-doktrinnya yang 
terjebak pada pemahaman antropomorfis, selain itu kritik etis 
juga diarahkan kepada kelompok keagamaan materialis, 
termasuk kelompok spiritual yang justru mengalami tujuan-
tujuan keduniaan. Alasan Blavatsky karena perintah yang 
datang kepadanya untuk menyebarkan ajaran spiritual berupa 
Teosofi, juga beberapa kegelisahan lain seperti kehidupan 
masyarakat yang sangat materialistik. Blavatsky 
mengupayakan penafsiran baru atas doktrin agama dengan 
menawarkan esoterisme sebagai jalan sekaligus upaya 
rekonstrutifnya. Esoterisme yang kemudian mewujud sebagai 
teosofi memberikan seperangkat pandangan yang anti-
materialis dan meletakkan pengetahuan spiritual Kuno sebagai 
titik tekannya. Meski dianggap sebagai divine wisdom dari 
semua agama, Blavatsky cenderung terjebak pada truth claim-
nya sendiri dan tendensi-tendensi yang seringkali menjurus 
pada upaya menjatuhkan atau menegasikan posisi agama. 
Selain itu pengadopsian atas berbagai terminologi yang 
muncul dalam tulisan-tulisannya menunjukkan inkonsistensi, 
bercampur aduk term-term Kristen, Hindu, dan Buddha. 

 

Kata Kunci: Kritik, Formalisme, Teosofi 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 
0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf 

Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Keterangan 

 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 س

 

Alif 

Bā’ 

Tā’ 

Ṡā’ 

Jīm 

Ḥā’ 

Khā’ 

Dāl 

Żāl 

Rā’ 

Zāi 

Sīn 

 

Tidak 
dilambangkan 

b 

t 

ṡ 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

 

Tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di 
atas) 

je 

ha (dengan titik di 
bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di 
atas) 

er 
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 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 م

 ن

 و

هـ  

 ء

 ي

Syīn 

Ṣād 

Ḍād 

Ṭā’ 

Ẓā’ 

‘Ain 

Gain 

Fāʼ 

Qāf 

Kāf 

Lām 

Mīm 

Nūn 

Wāwu 

Hā’ 

Hamzah 

Yāʼ 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

ʻ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

ˋ 

Y 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di 
bawah) 

de (dengan titik di 
bawah) 

te (dengan titik di 
bawah) 

zet (dengan titik di 
bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

el 

em 

en 

w 

ha 

apostrof 

Ye 
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 مـتعّددة

 

 عّدة

 

Ditulis 

Ditulis 

Muta‘addidah 

‘iddah 

 

C. Tᾱ’ Marbūṭah 

Semua tᾱ’ marbūṭah ditulis dengan h, baik berada 

pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah 

penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang 

“al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab 

yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti 

shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata 

aslinya. 

 حكمة

 

 علّـة

 

 ألولياء كرامة

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ḥikmah 

‘illah 

karᾱmah al-
auliyᾱ’ 
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D. Vokal Pendek dan Penerapannya 

 ــــــــــَـــــــــ

 ــــــــــِـــــــــ

 ـــــــــــُــــــــ

Fatḥah 

Kasrah 

Ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a 

i 

u 

 

 فعَل

 

 ذُكر

 

هب  يَذ

Fatḥah 

Kasrah 

Ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

fa‘ala 

żukira 

yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1. fatḥah + alif 

ة هلـيّ  جا

2. fatḥah + yā’ 
mati  

 تـَنسى

3. Kasrah + yā’ 
mati 

 كريـم

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ā 

jᾱhiliyyah 

ᾱ 

tansᾱ 

ī 

karīm 

ū 

furūḍ 
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4. Ḍammah + 
wāwu mati 

 فروض

 

F. Vokal Rangkap 

1. fatḥah + yā’ 

mati 

 بـينكم

 

2. fatḥah + 

wāwu mati  

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 

Dipisahkan dengan Apostrof 

 نـتم أ أ

 

 اُعّدت

 

 شكرتـم لئن

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a’antum 

u‘iddat 

la’in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 
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1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan 

menggunakan huruf awal “al” 

 القرأن

 

 القياس

ditulis 

ditulis 

al-Qur’ᾱn 

al-Qiyᾱs 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan 

huruf pertama Syamsiyyah tersebut 

 الّسماء

 

 الّشمس

Ditulis 

ditulis 

as-Samᾱ 

asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

 الفروض ذوى

 

ة أهل  السـّنّ

Ditulis 

Ditulis 

żɑwi al-furūḍ 

ahl as-sunnah 
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 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekitar akhir tahun 2018 yang lalu, penulis mendapati 

sebuah buku terjemahan berjudul Berebut Wacana: 

Pergulatan Wacana Umat Islam di Indonesia Era Reformasi, 

ditulis oleh Carool Kersten. Di bab 5 dalam buku ini dibahas 

salah satu tema menarik mengenai tarik ulur penerapan hukum 

Islam dalam bernegara. Tarik ulur ini diwakili oleh dua 

kecenderungan pemahaman beragama, yakni legal-formalis vs 

substantivis.1 

Jika ditarik pada kehidupan secara lebih luas, dua 

kecenderungan itu tidak hanya berlaku dalam studi buku 

tersebut, namun juga muncul di sepanjang sejarah agama. 

Kedua kecenderungan ini—formal vs substantif—seringkali 

sulit untuk bertemu pada kesepahaman. Kecenderungan 

substantivis memandang agama secara esensialis dengan 

menangkap hakikat dan tujuan dibalik adanya suatu ketetapan, 

perintah, larangan, maupun anjuran dalam agama. Sementara 

kaum formalis, lebih mengedepankan bentuk-bentuk 

pelaksanaan secara apa adanya ketetapan, perintah, larangan, 

maupun anjuran itu sendiri. Dalam istilah Jabiri, kelompok 

                                                           
1Carool Kersten, Berebut Wacana: Pergulatan Wacana Umat 

Islam Indonesia Era Reformasi, terj. M. Irsyad Rafsadie (Jakarta: Mizan, 
2018), 199. 
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substantivis ini diwakili sebagian besar oleh para sufi yang 

epistemologinya berdasar pada “nalar ‘irfani” sementara 

kelompok formalis diwakili oleh sebagian besar ahli hukum 

yang epistemologinya didasarkan pada “nalar bayani.”2 Bagi 

Gus Dur, pada dasarnya keduanya seperti mata uang yang 

keduanya diperlukan sehingga seseorang dianggap bisa 

beragama secara sempurna.3 

Kecenderungan yang disebutkan terakhir dalam 

beberapa kurun waktu belakangan adalah yang banyak 

menggejala di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Ini 

sering disebut sebagai formalisme agama. Formalisme agama 

merupakan istilah untuk menujukkan pemahaman beragama 

(religious understanding) yang mengedepankan sisi formal, 

lahiriah, bentuk luar, material (form), dan legal semata, 

mengesampingkan dimensi batin, spiritual, dan esoteris.4 

                                                           
2Muhammad Abed Al-Jabiri, Takwin al-Aql al-'Arabi (Beirut: 

Markaz Dirasat al-Wihdah al-'Arabiyyah, 1991), 4. 
3Abdurrahman Wahid eds., Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan 

Islam Transnasional di Indonesia (Jakarta: Kerjasama Gerakan Bhinneka 
Tunggal Ika, The Wahid Institue, dan Ma’arif Institute, 2009), 21. 

4Hans-Peter Haferkamp, “Legal Formalism and its Critics” dalam 
Heikki Pihlajamäki, Markus D. Dubber, and Mark Godfrey (eds.) The 
Oxford Handbook of European Legal History (Oxford: Oxford University 
Press, 2018). DOI: 10.1093/oxfordhb/9780198785521.013.41. Mengenai 
formalisme agama juga dipertegas oleh Profesor Walhout dalam Clarence 
Walhout, “Can Derrida Be Christianized?”, Christianity & Literature, 
XXXV (Winter, 1985), 15-22 Dalam periode yang lebih awal Geofrey 
MacCormack menggunakan istilah formalisme dalam melihat penggunaan 
simbol-simbol agama primitif dan magis di era kerajaan Romawi. Geofrey 
MacCormack, “Formalism, Symbolism, and Magic in Early Roman Law”, 
The Legal History Review, Vol. 37, No.3 (1969), Koniklijke Brill, 
Netherland, 439-40. 
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Sebenarnya belum ada definisi yang baku, namun batasan 

tentang kecenderungan pada aspek eksoterik agama mewakili 

dalam hal ini.5 Meski agak bertendensi sebagai tuduhan 

negatif, tetapi demikianlah adanya. Dalam dunia Barat, 

formalisme agama sering dikenal dengan sebutan legalisme 

(legalism), terutama dalam tradisi Kristen.6 

Dengan demikian kritik formalisme agama berarti 

kritik atas pemahaman beragama yang cenderung terjebak 

materialistik dan mengindahkan sisi spiritual. Biasanya 

gejalanya ditandai dengan meningkatnya penggunaan simbol-

simbol agama dalam berbagai dimensi kehidupan, aksi-aksi 

kesalehan populer, dan pengetatan aturan agama pada sisi 

legal-formal.7 

Perkembangan secara signifikan dalam empat puluh 

tahun terakhir akan munculnya keberagamaan di Indonesia 

yang mengedepankan aspek-aspek simbolik telah diamati oleh 

Greg Fealy. Ia menyimpulkan setidaknya ekspresi keagamaan 

masa kini terwujud dalam beragam kompromi atas dinamika 

modernitas dan budaya populer yang dikenal sebagai 

                                                           
5Formalisme agama biasanya hanya istilah yang disebutkan 

sepintas lalu di dalam literatur akademik. Barangkali karena sudah menjadi 
pemahaman yang lumrah dalam banyak pikiran. Dalam situs-situs internet 
dan media juga sering muncul istilah ini untuk mendeskripsikan maraknya 
istilah-istilah dan seruan simbol-simbol agama . 

6Daniel G. Reid et al., Dictionary of Christianity in America 
(Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990) 

7James Hoesterey dan Marshall Clark, “Film Islami: Gender, 
Piety and Pop Culture in Post-Authoritarian Indonesia”, Asian Studies 
Review, Vol. 36, No. 1 (2012), 215-217. 
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komodifikasi Islam. Bentuknya-bentuknya antara lain yaitu 

merebaknya beragam komoditas seperti penerbitan, 

pendidikan, dan wisata bernafaskan Islam serta menguatnya 

ekspresi kesalehan individu melalui penggunaan bahasa dan 

simbol agama di ruang publik.8 Oleh Asef Bayat fenomena ini 

disebut sebagai “Post-Islamisme”.9 

Hal ini membawa kepada perdebatan yang serius di 

antara para sarjana dan praktisi dalam melihat kemunculan 

yang pesat terhadap term-term simbol agama dalam berbagai 

kehidupan. Satu sisi menilai bahwa kecenderungan ini telah 

mengarahkan Islam kepada pemahaman yang dangkal dalam 

beragama dan membahayakan karena sifatnya yang kaku, 

sementara sisi yang agak positif memaknai hal ini sebagai satu 

kemajuan dalam agama dan merupakan adaptasi yang baik 

Islam terhadap modernitas. 

Pandangan pertama menjadi lebih relevan dengan 

situasi keberagamaan hari ini. Sindrom formalisme (formalism 

syndrome) yang menggerogoti berbagai dimensi kehidupan 

umat beragama—apakah itu Muslim, Kristen, Yahudi, Hindu-

Buddha, dan sebagainya—telah membawa agama kepada 

                                                           
8Greg Fealy dan Sally White, Expressing Islam: Religious Life 

and Politics in Indonesia (Singapore: ISEAS Publishing, 2008), 10. 
9Dalam kesimpulannya, Asef Bayat menggambarkan pergeseran 

pola aktivisme keislaman dari aktivisme kolektif yang bersifat revolusione 
kepada aktivisme individual yang menerima syarat-syarat kehidupan 
modern (imperatives of modern life). Asef Bayat, Making Islam 
Democratic (Stanford: Stanford University Press, 2007), 26. 
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budaya konsumsi di mana popularitas, kuantitas, dan bentuk 

luar menjadi tolak ukur beragama.10 

Dorongan perkembangan teknologi dan media adalah 

yang paling besar dalam hal ini. Media dengan berbagai 

produknya seperti televisi, internet, dan media baru (new 

media) yang membawa seperangkat sifat-sifat kapitalisme, 

komoditas, pendangkalan makna, dan penanaman citra (seperti 

iklan) secara tak sadar telah mengarahkan masyarakat untuk 

“menghamba” pada simbol dan budaya populer. 11 Akibatnya 

ketika agama masuk ke media, terjadi ketegangan 

sebagaimana yang dijelaskan Fealy sebelumnya. Agama 

menjadi produksi media, berada dalam kontrolnya, dan dengan 

demikian definisi agama juga ditentukan olehnya. Selera 

masyarakat digiring kepada keberagamaan simbolik. Hal ini 

membuat Ahmad Syafii Ma’arif, mantan ketua umum PP 

Muhammadiyah, mengobservasi hal ini dan mengomentarinya 

                                                           
10Peningkatan kesalehan simbolik tengah menggejala. Dalam 

bentuk yang agak kasar, para sarjana seringkali menyebutnya dengan 
politik kesalehan dikarenakan motif beragama yang terjebak pada dimensi 
keduniawian. Penelitian terbaru tentang marakanya keberagamaan 
simbolik ini telah diteliti. Misalnya penelitian oleh CSRC dan proyek 
pelaporan aktivitas keagamaan yang digagas oleh kerjasama antara 
PusPIDeP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, PPIM Jakarta, dan PMU 
CONVEY. Lihat Chaider S. Bamualim dkk, Kaum Muda Muslim Milenial: 
Konservatisme, Hibdridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme (Jakarta: 
Center for Religion and Culture (CSRC), 2018). Norhaidi Hasan eds., 
Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Apropiasi, dan 
Kontestasi (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunankalijaga Press, 2018). 

11Moch. Fakhruroji, Islam Digital: Ekspresi Islam di Internet 
(Bandung: Sajjad Publishing, 2011), 45.  
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dengan menyatakan bahwa sebagian besar popularitas Islam 

saat ini bersifat “luar” daripada “dalam”, dan kalangan Muslim 

yang baru itu lebih peduli untuk “kelihatan” Islam daripada 

“menjadi“ Islam. 12 

Secara etis, bentuk-bentuk mementingkan aspek luar 

ini oleh kalangan praktisi seringkali membawa individu 

kepada motif riya’, ingin dikenal, ingin dipuji, dan sebagainya, 

yang dalam beberapa agama dianggap sebagai sifat tercela. 

Namun hal ini tampaknya diperhatikan secara lebih hati-hati 

karena sulit untuk mengetahui motif keberagamaan seseorang, 

ia menyangkut perasaan internal individu masing-masing. 

Fatimah Husein menegaskan apa yang benar-benar dianggap 

sebagai riya’ memerlukan identifikasi lebih lanjut terutama di 

era perkembangan media saat ini.13 

 Tetapi dalam beberapa kasus misalnya penggunaan 

simbol agama untuk kepentingan politik praktis dan ekonomi 

menjadi perhatian serius. Pasalnya tidak sedikit politisi yang 

terjerat berbagai kejahatan seperti korupsi, perselingkuhan, 

dan sebagainya sementara kesehariannya menampilkan 

                                                           
12Greg Fealy dan Sally White, Expressing Islam: Religious Life 

and Politics in Indonesia (Singapore: ISEAS Publishing, 2008), 15. 
13Fatimah Husein, “The Revival of Riya’: Displaying Muslim 

Piety Online in Indonesia” In “Piety, Celebrity, Sociality: A Forum on 
Islam and Social Media in Southeast Asia,” Martin Slama and Carla Jones, 
eds., 2017, American Ethnologist website, November 8. Di akses pada 27 
Maret 2019. 
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simbol-simbol agama. Secara tegas misalnya diungkapkan 

oleh K. H. Mustafa Ya’qub dalam khutbahnya: 

“Selama Ramadhan, kita menyaksikan masjid selalu 
dipenuhi orang-orang yang melaksanakan shalat 
tarawih dan qiyam al-lail. Pada hari jum’at, mesjid-
mesjid dipenuhi orang yang melaksanakan kewajiban 
salat Jumat. Apabila, sasaran salat adalah untuk 
mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka 
seharusnya perbuatan keji dan munkar di Indonesia 
menurun drastis, karena penduduknya orang-orang 
yang selalu mengerjakan shalat. Tapi, kenyataannya 
tidak demikian. Banyak orang salat, tapi masih 
melakukan kejahatan. Banyak orang salat malam 
(tahajud), tapi masih korupsi. Banyak orang tinggal di 
masjid, tapi masih melakukan larangan-larangan Allah 
Swt. Pertanyaan selanjutnya, kenapa shalat belum 
mengubah perilaku umat Islam Indonesia?”14 

Dengan demikian, suburnya keberagamaan simbolik 

mengarahkan umat beragama untuk fokus pada penampilan 

dan melupakan yang esensial dalam agama, yakni mengenai 

penghayatan dan bagaimana agama bisa memberi pengaruh 

baik pada sikap dan perbuatan. Gus Dur menyebut adanya 

ketegangan batiniah antara roh dan hawa nafsu sehingga turut 

berdampak pada aktivitas lahiriah.15 

Formalisme agama di Indonesia pernah dianut secara 

radikal oleh Darul Islam pada 1950-an di bawah pimpinan 

                                                           
14https://bincangsyariah.com/kalam/kh-ali-musthafa-yaqub-idul-

fitri-dan-formalisme-agama/. Diakses pada 4 Februari 2019. 
15Abdurrahman Wahid, Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan 

Transnasional di Indonesia (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), 12. 
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Kartosuwiryo.16 Prinsip-prinsip Islam yang awalnya bersifat 

substantif dan akomodatif terhadap budaya lokal, dihantam 

oleh aktivitas gerakan ini. Tema-tema kembali kepada Al-

Qur’an dan Sunnah berdengung kencang. Isu islamisasi 

menjadi tema sentral ketimbang membincangkan asas tujuan 

Islam universal untuk umat manusia.17  

Namun, baik DI maupun kelompok agama garis keras 

lainnya tak dapat bertahan lama. Cara-cara dakwah yang 

dianggap keras dan kaku memunculkan stereotyping radikal 

sehingga tak memberi tempat bagi keberlangsungan mereka. 

Karena semangat yang bertentangan dengan asas Pancasila, 

kemudian gerakan ini redup.18 Hal yang kurang lebih serupa 

                                                           
16Mubarok, Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, 

Pemikiran dan Prospek Demokrasi (Jakarta: LP3ES, 2002), 108. 
17Gilles Keppel, Jihad :The Trail of Political Islam (London: I.B. 

Tauris, 2002) dan Oliver Roy, The Failure of Political Islam (Cambridge: 
Harvard University Press, 1996) 

18Ada banyak kajian dan riset yang telah menunjukkan 
kecenderungan ini. Anshori, Ahmad Yani, Untuk Negara Islam Indonesia: 
Perjuangan Darul Islam dan Jama’ah Al-Islamiyah (Yogyakarta: Siasat 
Press, 2008),49. Abdul A’la, “Genealogi Radikalisme Muslim Nusantara: 
Akar dan Karakter Pemikiran dan Gerakan Padri dalam Perspektif 
Hubungan Agama dan Politik Kekuasaan”, Pidato Pengukuhan Guru Besar 
IAIN Sunan Ampel Surabaya, Mei 2008 (tidak dipublikasikan), 11. 
Azumardi Azra, dalam Artikel Tempo”Radikalisme Islam Indonesia” 15 
Desember 2002.  Lebih jauh ditegaskan bahwa Radikalisme dan terorisme 
kini menjadi musuh “baru” umat manusia. Meskipun akar radikalisme telah 
muncul sejak lama, namun peristiwa peledakan bom akhir-akhir ini seakan 
mengantarkan fenomena ini sebagai “musuh kontemporer” sekaligus 
sebagai “musuh abadi”. Banyak pihak mengembangkan spekulasi secara 
tendensius bahwa terorisme berpangkal dari fundamentalisme dan 
radikalisme agama, terutama Islam. Tak heran jika kemudian Islam 
seringkali dijadikan ‘kambing hitam’. Termasuk dan terutama pada kasus 
bom paling fenomenal: WTC dan kasus termutakhir  bom  “Boston 
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juga di alami oleh HTI pada Juli 2017.19 Formalisme agama 

tidak hanya mengakibatkan perseteruan antar individu atau 

kelompok dalam satu agama, tetapi juga melebar kepada 

ketegangan antar agama. Charless Kimball mencatat 

setidaknya ada lima bentuk gap besar yang menjadi jurang 

bagi upaya perdamaian agama-agama, di antaranya adalah 

klaim kebenaran mutlak, kepatuhan buta, membangun zaman 

“ideal”, tujuan menghalalkan segala cara, dan menyerukan 

perang suci.20 Kesemuanya ini merupakan penyakit menganga 

yang berakar pada formalisme agama. Mengapa bisa 

demikian? 

Persoalan kuncinya terletak pada nalar beragama yang 

terinternalisasi dalam formalisme ini. Nalar tersebut adalah 

nalar materalisme dan positivistik, yang oleh Abed al-Jabiri 

disebut nalar bayani, yakni seperangkat pengetahuan berupa 

pemikiran, teori, metodologi, pendekatan dan berbagai alat 

lainnya untuk mengidentifikasi, menafsirkan, meneliti, hingga 

memahami agama dengan bersandar aspek-aspek agama yang 

hanya tampak dipermukaan berupa teks, naskah-naskah yang 

dianggap sakral, dan karenanya tak diperkenankan untuk 

                                                           
Marathon”. Dalam Sofian Munawar Asgart, Melawan Radikalisme dan 
Terorisme di Indonesia, Research Associate, The Interseksi Foundation, 
Jakarta, 1.  

19https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-
resmi-dibubarkan-pemerintah?page=all. Diakses pada 16 Februari 2019. 

20Charles Kimball, Kala Agama Jadi Bencana, terj. Nurhadi dan 
Izzuddin Washil (Jakarta: Mizan Publika, 2013), xxxiii-xxxv. 
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ditafsirkan lebih jauh keluar dari teks.21 Amin Abdullah 

menyebutnya sebagai nalar tekstualis, di mana nalar ini yang 

secara akademis, mendominasi berbagai studi Islam di 

Indonesia.22 

Dengan demikian, posisi formalisme agama menjadi 

akar bagi tumbuhnya klaim kebenaran, karena pemahaman 

tentang Tuhan sangat bergantung kepada bahasa.23 Ketika 

                                                           
21Muhammad Abed Al-Jabiri, Formasi Nalar Arab: Kritik Tradisi 

Menuju Pembebasan dan Pluralisme Wacana Interreligius, terj. Imam 
Khoiri (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), 7. 

22M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: 
Pendekatan Integratif-Interkonektif, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2006), 
215. 

23Klaim kebenaran (truth claim) ajaran agama secara sepihak juga 
dapat dipandang sebagai penyebab munculnya segregasi sosial. Ketika 
umat agama tertentu mengklaim ajaran agamanya paling benar, maka 
sesungguhnya ia telah menuduh ketidakbenaran ajaran keagamaan pihak 
lain. Klaim dan tuduhan seperti itu bisa muncul di antara para pengikut 
agama yang berbeda atau dalam satu agama, serta kelompok-kelompok 
yang ada dalam satu agama. Pada saat klaim dan tuduhan dilontarkan, 
secara tidak sadar telah terbentuk pemilahan di antara umat beragama atau 
kelompok di dalam satu agama. Anggapan demikian semakin dikukuhkan 
ketika mereka terlibat dalam kompetisi. Faktor-faktor seperti itu di satu sisi 
dianggap dapat memunculkan konflik di antara mereka, tetapi pada sisi 
yang lain mereka dapat bersatu ketika mereka merasa perlu melakukan 
kerja sama. Selain karena truth claim, segregasi sosial, menurut F. Schuon, 
juga dapat terjadi akibat tafsir keagamaan dan ideologi keagamaan yang 
dikembangkan. Karena adanya perbedaan demikian, maka masing-masing 
kelompok merasa perlu memiliki wadah tersendiri sehingga dengan wadah 
itu, dapat meneguhkan dan mensosialisasikan hasil-hasil tafsirannya. 
Sehingga adanya umat beragama dan kelompok keagamaan, dapat dilihat 
dalam konteks seperti ini. Karena truth claim pada akhirnya memunculkan 
konsep in group dan out group. Munculnya konsep ini bisa jadi akan 
melahirkan peluang-peluang untuk kompetisi dan konflik di antara mereka. 
Kompetisi dan konflik yang bergerak atas alasan agama atau faham 
keagamaan ataupun karena alasan kepentingan komunitas. Selengkapnya 
lihat Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 
1982); Fritchof Schuon, Mencari Titik Temu Agama-agama (terjemahan) 
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bahasa mempertegas doktrin yang kaku, orang sering memilih 

membela Tuhan dalam pengertiannya masing-masing. Abduh 

dan Sayyid Ahmad Khan juga menemukan keadaan ini seakan 

menjadi tradisi sehingga terjadi penerimaan yang begitu saja.24 

Di berbagai belahan dunia seperti Lebanon, Israel-Palestina, 

Nigeria, maupun Indonesia begitu mudah umat beragama yang 

fanatik menjustifikasi perilaku yang secara jelas jahat 

ditujukan kepada umat beragama lain. Ada banyak kasus yang 

tak terhitung jumlahnya mengenai hal ini, meskipun 

formalisme bukan satu-satunya alasan tunggal melainkan ia 

bergelut dengan kepentingan-kepentingan lain seperti politik, 

ekonomi, dan sebagainya.25 

Bahaya formalisme agama yang radikal adalah seruan 

untuk melakukan tindak kekerasan global seperti peperangan, 

terorisme atas tafsiran yang dianggap perintah suci agama 

seperti yang terjadi dalam beberapa tahun bekalangan. Bukan 

hanya mengkhawatirkan, tetapi juga membuat banyak 

kalangan geram.26 Ia menghadirkan kegelisahan di mana-

mana, baik dari kelompok Islam sebagai yang seringkali 

                                                           
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), dan Don Sermada, “Teori tentang Fungsi 
Agama,” dalam Basis, November, XXX, 1981 

24Harun Nasution, Muhammad Abduh dan teologi Rasional 
Mu’tazilah (Jakarta : UI Press, 1987), 17-18. 

25Charles Kimball, Kala Agama Jadi Bencana, terj. Nurhadi dan 
Izzuddin Washil (Jakarta: Mizan Publika, 2013), 95. 

26Noorhaidi Hasan, Laskar Jihad, Islam, Militansi dan Pencarian 
Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru (Jakarta: Pustaka LP3ES, Cet. I, 
2008), 13. 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)



12 
 

 

tertuduh, maupun non-Muslim. Masyarakat jadi saling curiga-

mencurigai, bahkan pada tetangga sendiri. Bagi umat Islam 

sendiri, terorisme telah membawa stigma negatif di berbagai 

belahan dunia dan mengubah wajah agama yang seharusnya 

membawa kepada keselamatan namun justru menggiring 

kepada kekerasan.27 

Dengan demikian, terdapat banyak persoalan yang 

lahir dari kehadiran formalisme agama ini. Di sinilah academic 

sense penulis terpanggil dalam melakukan pengkajian lebih 

lanjut untuk meneliti kritik aspek-aspek formal agama yang 

membuat berbagai kepercayaan dan agama menjadi terkotak-

kotak, terpecah belah, dan sampai sekarang masih mengalami 

perseteruan satu sama lain. 

Adalah seorang perempuan Helena Petrovna Blavatsky 

(1831 – 1891) yang melakukan kritik terhadap formalisme 

agama sekaligus menjembatani bagi kemungkinan pertemuan-

pertemuan berbagai kepercayaan dan agama-agama dunia.28 

Tokoh ini dianggap sebagai figur yang sangat kontroversial, 

baik pemikiran maupun kehidupannya, karena kemisteriusan 

serta berbagai hal supranatural yang meliputinya. Menariknya, 

meski ia bukan cendekiawan, akademisi, atau seorang 

                                                           
27https://islami.co/pembubaran-hti-dan-potensi-kebencian/. 

Diakses pada 6 februari 2019. 
28Helena Petrovna Blavatsky, The Key to Theosophy (USA: 

Tehosophical University Press, t.th), 2. 
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terpelajar, ia telah melahirkan beragam karya mendalam dan 

sistematis tentang berbagai tradisi agama-agama.29 

Dalam banyak karyanya, ia seringkali menyinggung 

doktrin agama yang dipahami oleh mayoritas kaum agamawan 

maupun umat beragama secara umum. Tak seperti kebanyakan 

para filsuf maupun sarjana yang lebih mengutamakan 

penjelasan pada dampak-dampak yang timbul dari 

kecenderungan formalis itu, Blavatsky secara lebih mendalam 

berupaya melakukan rancang-bangun, rekonstruksi ulang 

terhadap doktrin-doktrin agama yang selama ini berabad-abad 

telah mapan dalam berbagai tradisi agama. Ia membawa 

seperangkat pengetahuan Ancient-Knowledge yang disebutnya 

sebagai Ilmu Teosofi (Theosophy) dalam rangka 

menyuguhkan kemungkinan untuk bertemunya agama pada 

satu titik kesepahaman sehingga keragaman-keragaman 

agama yang ada dunia bisa dianggap sebagai satu kesatuan.30 

Blavatsky adalah seorang petualang dan penjelajah 

ulung. Ia pernah mengunjungi negara-negara di hampir 

                                                           
29Para sarjana yang berusaha melakukan pendekatan historis atas 

Blavatsky menemukan berbagai kejadia-kejadian tak masuk akal, yang 
sebagian besar diklaim oleh Blavatsky sendiri. Misalnya mengenai 
perjalanan Blavatsky seakan begitu mudah terbang ke berbagai wilayah 
yang cukup, meski begitu banyak informannya ketika ditanya, bahwa 
pertemuan mereka dengan Blavatsky memang benar adanya. Belum lagi 
aktivitas-aktivitas spiritual yang sering meliputi Blavatsky. Gary Lachman, 
Madame Blavatsky: The Mother of Modern Spirituality (New York: Jeremy 
P. Tarcher/Penguin, 2012), 3. 

30Maria Carlson, No Religion Higher Than Truth: A History of The 
Theosophical Movement in Russia 1875-1922 (Princeton: Princeton 
Unniversity Press, 1993), 98. 
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seluruh benua dunia yang di antaranya benua Amerika, Eropa, 

dan Asia. Termasuk Indonesia menjadi salah satu negara yang 

ia kunjungi dan sangat menarik minatnya. Perjalanan ini tentu 

bukan perjalanan sembarangan, perjalanan ini merupakan 

sebuah misi pencapaian spiritual untuk menemukan kebenaran 

sejati atau kasunyatan. Ia berhasil mencapai hal itu dan 

menuangkan sistem pengetahuannya melalui banyak tulisan. 

Menariknya, pencapaiannya itu melahirkan satu tanggung 

jawab besar di mana ia menyatakan “I was sent to prove the 

phenomena and their reality, and to show the fallacy of the 

spiritualistic theory of spirits.”31 Dengan demikian, Blavatsky 

menegaskan kehadiran dirinya dan segenap pemikirannya 

tentang keagamaan merupakan sebuah misi kritik terhadap 

formalisme agama agar orang lain sadar dan mengakui jalan 

agama dengan dimensi spiritual adalah yang menunjukkan 

pada kebenaran yang hakiki, yang melampaui agama-agama 

pemahaman manusia selama ini. 

Kematangan Blavatsky dalam penguasaan 

pengetahuan Esoteris membawanya menjalankan misi untuk 

menyadarkan orang-orang Barat akan pentingnya pengetahuan 

spiritual. Sudah mafhum dunia Barat waktu itu sedang 

mengalami pergeseran fundamental menuju kepada 

pandangan hidup yang materialistik dan menafikan 

                                                           
31Joscelyn Godwin (1994b). “Foreword”. In K. Paul Johnson. The 

Masters Revealed: Madame Blavatsky and the Myth of the Great White 
Lodge. Albany: State University of New York Press, 282. 
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keberadaan segala hal yang non-materi termasuk ilmu-ilmu 

mistik, spiritual, supranatural. Secara lebih luas, pergeseran ini 

menjadi titik awal terjadinya peperangan antara sains dan 

agama. Dalam konteks inilah Blavatsky hadir membawa 

seperangkat pengetahuan tentang sains, agama, dan filsafat. 

Kritiknya tidak hanya tertuju pada revolusi industri sains, 

tetapi juga pada revolusi nalar materialistik beragama. 

Jelasnya, ia mengkritik sains dan agama sekaligus.32 

Selain melakukan upaya kritik evaluatif-reflektif 

melalui tulisan, ia juga terlibat dan menjadi aktor kunci dalam 

sebuah gerakan spiritual yang sangat berpengaruh di Eropa 

dan Amerika abad ke 19 yaitu Theosophical Society, disingkat 

TS. Dialah yang meletakkan prinsip-prinsip dasar gerakan 

tersebut, merumuskan, dan menuliskannya. Sebagaimana 

tujuannya, TS didirikan juga dalam rangka untuk 

mengumumkan tentang jalan spiritual sebagai jalan 

pencapaian kebenaran sekaligus menerapkan teosofi bagi 

kemaslahatan umat manusia. Melalui gerakan ini pula, 

Blavatsky bisa menyuarakan berbagai kritiknya terhadap 

doktrin formalisme agama dan memposisikan diri sebagai 

yang berbeda di antara para pengkritik agama yang lain. 33 

                                                           
32Marion Meade, Madame Blavatsky: The Woman Behind the 

Myth. (New York: Putnam, 1980), 71. 
33Daniel H. Caldwell, The Esoteric World of Madame Blavatsky: 

Reminiscences and Impressions by Those Who Know Her (USA: 
Theosopical Society, 2001), 25. 
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Gerakan ini pada masanya mengilhami ide dunia 

tentang adanya satu zaman yang disebut dengan New Age 

(Zaman Baru), suatu zaman keemasan di mana perdamaian di 

muka bumi terwujud secara sempurna. Bagi Blavatsky, 

gagasan besar tentang New Age ini didasarkan pada kesadaran 

umat manusia yang semakin hari semakin muak dengan 

pandangan formalisme agama yang telah memunculkan 

berbagai macam perpecahan di banyak tempat. Umat manusia 

membutuhkan satu kesadaran baru yang melampaui 

keagamaan materialistik. Pada saat inilah, umat manusia akan 

bergerak kepada New Age ini.34 

Sayangnya konsep New Age seringkali disalahpahami 

oleh banyak kalangan sebagai satu gerakan agama baru yang 

mengancam keberadaan agama-agama dunia dan karena itu ia 

memiliki banyak musuh. Di Indonesia misalnya, Artawijaya 

menuduh new age sebagai suatu gerakan yang membawa misi 

Kristenisasi melalui ide-ide tentang pluralisme dan asas 

persaudaraan universal. Satu tuduhan yang keliru jika berpijak 

pada makna aslinya.35 

Mengenai kunjungan Blavatsky ke Indonesia menjadi 

satu fenomena unik. Blavatsky tak seperti orang Barat pada 

                                                           
34Helena Petrovna Blavatsky, The Key to Theosophy (USA: 

Tehosophical University Press, t.th), 13. 
35Artawijaya, Gerakan Theosofi di Indonesia: Menelusuri Jejak 

Aliran Kebatinan Yahudi Sejak Masa Hindia Belanda Hingga Era 
Reformasi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsat, 2010), 7-8. 
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umumnya, yang punya kepentingan menjajah, ia justru datang 

untuk berinteraksi dan belajar tentang nilai-nilai etika dan 

mistisisme Jawa. Iskandar P. Nugraha mencatat setidaknya 

ada dua kali kunjungan Blavatsky, yaitu pada tahun 1852 dan 

1862. Selain itu, tak lama setelah kunjungannya ke Jawa 

tersebut, didirikan Perhimpunan Teosofi Indonesia dan sepak 

terjangnya membawa api semangat bagi tumbuhnya gerakan 

perlawanan terhadap kolonial.36 

Di saat kebanyakan penelitian di Indonesia membahas 

soal agama seringkali menggunakan perspektif insider (Islam 

misalnya), maka penelitian ini mencoba menemukan jalan 

sunyi, yang tak banyak ditempuh mayoritas, yakni 

menghadirkan satu pandangan keagamaan yang berbasis pada 

berbagai tradisi agama yang di konsep oleh Blavatsky. Ini 

menjadi tantangan tersendiri. Suatu perspektif yang berangkat 

dari pandangan-pandangan spiritualitas dalam berbagai 

macam khazanah esoterik agama-agama. Penulis belum 

menemukan kajian kritik terhadap formalisme agama dengan 

perspektif ini atau dengan perspektif yang sejenis. 

Apa yang lebih banyak mewarnai pengkajian atas 

Blavatsky adalah tentang konseptualisasi teosofinya, itupun 

yang komprehensif terbilang masih baru seperti disertasi Ph.D 

oleh Tim Rudbøg berjudul H. P. Blavatsky Theosophy’s in 

                                                           
36Iskandar P. Nugraha, Teosofi, Nasionalisme, dan Elite Modern 

Indonesia (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011) 
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Context: The Construction of Meaning in Western Esotericism 

yang selesai pada tahun Desember 2012 di Universitas Exeter, 

Inggris.37 Pembahasan mengenai kritiknya terhadap agama 

relatif sedikit dan hanya tulisan-tulisan singkat, di Indonesia 

bahkan tidak penulis temukan. 

Di Barat, minat para sarjana terhadap Blavatsky tak 

sebesar seperti para filsuf modern, posmodern, maupun 

kalangan saintis yang lebih mendominasi wacana 

pengetahuan. Bahkan bisa dibilang sedikit sekali yang 

berusaha untuk melakukan kajian atas pemikirannya. Padahal, 

Blavatsky telah membawa sesuatu yang berharga dan memberi 

kontribusi penting bagi kontestasi isu-isu besar di dunia Barat, 

yaitu filsafat, agama, dan sains.38 Di Indonesia, relatif sedikit 

yang berani membahas tentang Blavatsky secara akademis, 

mengingat teosofinya seringkali dituduh sebagai gerakan 

freemason. Misalnya tulisan Artawijaya39 yang menyudutkan 

teosofi dengan tuduhan-tudahan negatif semacam ini. Dalam 

konteks inilah, penulis ingin mengisi kekosongan mengenai 

                                                           
37Tim Rudbøg, H. P. Blavatsky Theosophy’s in Context: The 

Construction of Meaning in Western Esotericism (Exeter: University of 
Exeter, 2012) 

38Dewald Bester, H. P. Blavatsky, Theosophy, And Nineteenth-
Century Comparative Religion. Disertasi Department of Religious Studies, 
Faculty of Humanities, Univesity of Cape Town, 2017. 

39Artawijaya, Gerakan Theosofi di Indonesia: Menelusuri Jejak 
Aliran Kebatinan Yahudi Sejak Masa Hindia Belanda Hingga Era 
Reformasi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsat, 2010), 5. 
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Blavatsky, mengangkat ide-idenya tentang kritik formalisme 

agama sebagai objek kajian utama. 

B. Rumusan Masalah 

Mempertimbangkan beberapa latar belakang di atas, 

maka persoalan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kritik formalisme agama yang digagas 

Helena Petrovna Blavatsky? 

2. Mengapa H.P. Blavatsky melakukan kritik terhadap 

formalisme agama? 

3. Bagaimana struktur nalar teosofi Helena Petrovna 

Blavatsky? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kritik formalisme agama Helena Petrovna 

Blavatsky. 

2. Mengetahui latar belakang Blavatsky melakukan kritik 

formalisme agama. 

3. Mengetahui struktur pengetahuan teosofi Helena 

Petrovna Blavatsky 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Karena tokoh ini tak banyak dikaji, maka penelitian ini 

berguna menutup gap yang ada dalam perkembangan 
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studi ini, khususnya studi tentang tokoh H. P. Blavatsky 

di Indonesia 

2. Beberapa pengkaji lebih banyak menitikberatkan 

kajiannya pada teosofi secara universal, sementara 

penelitian ini berusaha membuka ide baru berupa kritik 

formalisme agama, maka penelitian ini berfungsi untuk 

memperluas pengetahuan pada ide-ide baru dan juga 

menyuarakan kajian yang tak banyak dilakukan orang. 

E. Kajian Pustaka 

Survei awal mengenai beberapa penelitian yang telah 

ada sebelumnya akan dibahas dalam bagian ini. Penulis akan 

mengemukakan beberapa literatur yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Dikarenakan tidak terdapat pembahasan secara 

spesifik mengenai kritik formalisme Blavatsky, penulis akan 

membagi tinjauan pustaka berdasarkan beberapa isu yang 

sesuai dengan objek penelitian, di antaranya adalah 

1. Helena Petrovna Blavatsky dan Teosofi 

Beberapa kajian yang cukup komprehensif dalam 

menggambarkan sketsa kehidupan Blavatsky adalah pertama, 

karya disertasi Ph.D oleh Tim Rudbøg berjudul H. P. 

Blavatsky Theosophy’s in Context: The Construction of 

Meaning in Western Esotericism yang selesai pada tahun 

Desember 2012 di Universitas Exeter, Inggris. Karya ini 

membahas dua poin penting, yaitu konseptualisasi mengenai 

teosofi Blavatsky sekaligus memetakan dan menganalisis 
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diskursus teosofi, bukan pada tataran sosiologis melainkan 

sejarah ide-ide. Penelitian ini menjadi bahan yang cukup 

komperhensif dalam memberi kontribusi bagi konstruk 

berpikir Blavatsky dan wacana-wacana dibaliknya.40 

Kedua, karya Rudolf Steiner berjudul Spiritualism, 

Madame Blavatsky, and Theosophy: An Eyewitness View of 

Occult History. Karya ini pada dasarnya sama seperti kajian 

biografi Blavatsky pada umumnya, namun tendesinya 

ditekankan lebih kepada uraian mengenai dimensi kebatinan 

yang meliputi kehidupan Blavatsky, semacam 

menggambarkan Blavatsky pada sisi dalamnya ketimbang 

penampilannya. Ini membawa Steiner kepada upaya untuk 

meng-counter berbagai tuduhan jelek, negatif, dan tak sesuai 

terhadap Blavatsky. Karya ini penting untuk melihat Blavatsky 

dari perspektif pro dan kontra atasnya, terutama mengenai 

biografinya dengan penampilan luar agak negatif tetapi pada 

kedalaman ditemukan hal yang justru sangat positif.41 

Ketiga, karya Gary Lachman berjudul Madame Blavatsky: 

The Mother of Modern Spirituality. Karya ini merupakan studi yang 

bersifat naratif dan terperinci, mengupas secara khusus dan 

mendetail tentang sisi kehidupan Blavatsky. Lachman 

                                                           
40Tim Rudbøg, H. P. Blavatsky Theosophy’s in Context: The 

Construction of Meaning in Western Esotericism (Exeter: University of 
Exeter, 2012)  

41Rudolf Steiner, Spiritualism, Madame Blavatsky, and 
Theosophy: An Eyewitness View of Occult History (USA: Anthroposophic 
Press, 2002) 
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mengedepankan narasi-narasi yang khususnya berkaitan tentang 

keunikan-keunikan yang muncul pada Blavatsky, keterkaitan 

dengan fenomena spiritual dan metafisik, persentuhan dengan hal-

hal supranatural. Karya ini menggunakan alur naratif sebagai jalan 

pendeskripsiannya.42 

2. Teosofi dan Agama-Agama 

Ada beberapa karya yang berkaitan dengan bagian ini, 

pertama, disertasi H. P. Blavatsky, Theosophy, And 

Nineteenth-Century Comparative Religion oleh Dewald 

Bester dari Studi Agama Fakultas Humaniora, Universitas 

Cape Town. Disertasi ini merupakan kajian literatur terhadap 

karya-karya Blavatsky dan tren-tren kajian perbandingan 

agama yang mewarnai di abad 19. Bester melakukan 

penafsiran ulang dengan mengidentifikasi pemikiran 

Blavatsky mengenai agama, kemudian memposisikan 

pemikiran ini di antara kajian-kajian mengenai perbandingan 

agama yang berkembang. Ia mendapati posisi Blavatsky 

berada di antara agama-agama dan seakan berada di luar, tetapi 

lebih tinggi daripada agama-agama. Blavatsky menjadi 

semacam penghubung nilai-nilai keagamaan pada dimensi 

esoteris. Disertasi ini memberi sumbangan berharga, terutama 

konsepsi Bester tentang pemikiran Blavatsky terhadap agama. 

                                                           
42Gary Lachman, Madame Blavatsky: The Mother of Modern 

Spirituality (New York: Jeremy P. Tarcher/Penguin, 2012) 
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Setidaknya ini membantu penulis untuk melakukan 

identifikasi terhadap kritik formalisme agama Blavatsky.43 

Kedua, karya Maria Carlson dengan judul No Religion 

Higher than Truth: A History of The Theosophical Movement 

in Russian, 1875 – 1922. Seperti judulnya, karya ini memang 

tidak secara spesifik membahas mengenai doktrin Blavatsky, 

tetapi perspektif yang digunakan mengenai pemetaan terhadap 

pemikiran Blavatsky melalui sudut pandang epistemologi 

sangat membantu. Carlson mengklasifikasi beberapa poin 

penting mengenai doktrin Blavatsky tentang agama, ia 

mengomentari dan memberi catatan tentang kontribusi 

Blavatsky dalam berbagai tradisi agama.44 

3. Kajian Teosofi di Indonesia 

Penelitian Iskandar P. Nugraha yang dibukukan dan 

diterbitkan pada Februari 2001 oleh Komunitas Bambu 

dengan judul Teosofi, Nasionalisme, dan Elite Modern 

Indonesia. Penelitian ini meskipun dalam grade skripsi, tetapi 

penulisnya mampu memberi kontribusi di tengah keringnya 

kajian akademik tentang teosofi. Dalam tulisannya, Iskandar 

mencoba memotret secara sosial-historis gerakan teosofi di 

Indonesia yang berlangsung dari tahun 1901 hingga 1933. Ia 

                                                           
43Dewald Bester, H. P. Blavatsky, Theosophy, And Nineteenth-

Century Comparative Religion. Disertasi Department of Religious Studies, 
Faculty of Humanities, Univesity of Cape Town, 2017. 

44Maria Carlson, No Religion Higher Than Truth: A History of The 
Theosophical Movement in Russia 1875-1922 (Princeton: Princeton 
Unniversity Press, 1993), 
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memperlihatkan dengan data-data yang cukup rinci mengenai 

keberadaan perkumpulan teosofi di Hindia diikuti dengan 

beberapa tokoh kunci yang memberi andil besar bagi 

keberlangsungan teosofi pada masanya. Temuan Iskandar 

membawa kepada lanskap orang-orang Eropa yang jujur 

menghargai dan menjunjung nilai tradisi lokal orang Timur, 

meskipun sebagian masih sangat paternalistik. Selain itu, ia 

juga memotret aktivitas kalangan teosofis yang melakukan 

banyak penerbitan, rapat, ceramah, kelas dan jaringan 

organisasi, termasuk organisasi wanita dan sekolah dengan 

menekankan pada pengangkatan nilai budaya asli lewat 

penggunaan seni, wayang, dan bahasa, juga penggunaan 

konsep kawula gusti. Penelitian ini membantu dalam 

memberikan wawasan mengenai kontak teosofi di Indonesia.45 

Dalam cakupan yang lebih luas, Herman Arij Oscar de 

Tollenaere dalam karyanya The Politics of Divine Wisdom, 

Theosophy and Labour, National, and Women’s Movements in 

Indonesia and South Asia 1857 – 1947 menjelaskan 

definisinya berdasarkan apa yang ia temukan, bahwa misi 

teosofi mencampurkan berbagai macam ajaran agama, filsafat, 

tradisi kuno dan banyak sumber lain. Doktrin-doktrin teosofi 

diambil dari ajaran Hermes, Phyagoras, Plato, Plotinus, filsafat 

Yunani lain, sistem keagamaan Romawi, Tarot dari permainan 

                                                           
45Iskandar P. Nugraha, Teosofi, Nasionalisme, dan Elite Modern 

Indonesia (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011). 
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kartu abad pertengahan dari Italia, model segitiga dan loji 

(lodge) gerakan Freemason dan Mason, Hindu, hingga tasawuf 

Islam dan Baha’i. Herman sampai pada kesimpulan bahwa 

pencampuran yang memesona inilah yang membuat banyak 

tokoh dan kalangan terpelajar dari berbagai belahan dunia 

menjadi tertarik ikut ke dalamnya. Perspektif politik Herman 

memberi wawasan bagi berbagai pergelutan kepentingan yang 

terjadi di tubuh teosofi, tetapi perspektif ini juga berpotensi 

mengaburkan semangat spiritual teosofi yang dalam berbagai 

pernyataan mereka bahwa teosofi tidak akan terlibat dengan 

kepentingan politik praktis. Namun penelitian ini memberi 

sumbangan penting terhadap doktrin teosofi yang 

diaplikasikan publik.46 

Karya lain yang juga membahas mengenai sejarah 

gerakan teosofi di Indonesia buku oleh Artawijaya berjudul 

Gerakan Teosofi di Indonesia: Menelusuri Jejak Aliran 

Kebatinan Yahudi Sejak Masa Hindia Belanda Hingga Era 

Reformasi. Buku ini meskipun menyuratkan judul teosofi, 

namun isinya—menurut hemat penulis—mengarah kepada 

justifikasi dan mengidentifikasi teosofi sebagai gerakan 

negatif. Pemaparannya seringkali menuduhkan teosofi dengan 

gerakan-gerakan New Age dan juga Freemasonary yang 

                                                           
46Herman Arij Oscar de Tollenaere, The Politics of Divine 

Wisdom, Theosophy and Labour, National, and Women’s Movements in 
Indonesia and South Asia 1857-1947 (Leiden: Universiteit Nijmegen, 
1996). 
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dianggap bertentangan dengan nilai dan ajaran agama-agama. 

Buku ini berusaha menjelaskan sekaligus membuktikan bahwa 

teosofi adalah tidak lain dari gerakan freemason yang 

berpotensi menghancurkan sendi-sendi agama. Meskipun 

begitu, buku ini menyajikan sejumlah data penting mengenai 

pergerakan teosofi dunia hingga masuk ke Indonesia.47 

Beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas 

memberikan gambaran mengenai sejarah secara sosial 

berbagai kegiatan secara struktural maupun non formal dari 

gerakan teosofi di Indonesia, meskipun juga disentuh 

mengenai ide tentang agama tetapi belum menunjukkan secara 

spesifik mengenai kritik-kritik atas agama, maka penulis 

berusaha untuk mengisi celah ini berupa memaparkan gagasan 

kritik formalisme agama Helena Petrovna Blavatsky. 

F. Kerangka Teori 

Untuk melakukan analisis terhadap kritik formalisme 

agama Blavatsky, penulis menggunakan pemikiran filsafat 

perenial dari Frithjof Schuon. Filsafat perenial secara umum 

merupakan sudut pandang dalam filsafat agama yang meyakini 

bahwa setiap agama di dunia memiliki suatu yang tunggal dan 

universal yang merupakan dasar bagi semua pengetahuan dan 

                                                           
47Artawijaya, Gerakan Theosofi di Indonesia: Menelusuri Jejak 

Kebatinan Yahudi Sejak Zaman Hindia Belanda hingga Era Reformasi 
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) 
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doktrin religius.48 Schuon sendiri merupakan seorang sarjana 

yang berada dalam lingkaran cendekiawan spiritual Muslim 

setara dengan Seyyed Hossein, Rene Guenon, dan Martin 

Lings. 

Schuon berangkat dari konstruksi pemahaman 

tradisional atas agama yang menempatkan kebijaksanaan 

metafisika atau kearifan spiritual sebagai dasar bagi 

pengetahuan yang dianggap benar. Secara otomatis dalam 

konteks Schuon, ia juga melakukan kritik atas bentuk-bentuk 

kerusakan dan berbagai situasi yang berlawanan mulai dari 

dimensi manusia sebagai individu spiritual hingga kosmos 

atau alam semesta yang lebih besar. 

Kritik tertuju pada sains modern dalam kerangka 

metafisika dan membandingkannya dengan tradisi ilmiah pra-

modern untuk menegaskan ciri-ciri utamanya. Sains 

tradisional bagi Schuon telah mengambil prinsip-prinsip sains 

dari wahyu sedangkan sains modern hanya mengambil 

prinsip-prinsip tersebut dari rasio manusia (human reason). 

Hal tersebut menyebabkan sains modern mengabaikan 

kesucian kosmos, menghancurkan planet, serta apa-apa yang 

ada di dalamnya.49 

                                                           
48Charles Schmitt, ”Perennial Philosophy: From Agostino Steuco 

to Leibniz”, Journal of the History of Ideas, Vol. 27, No. 1, Oct. – Dec. 
1966, 507. 

49Mark Sedgwick, Against the Modern World; Traditionalism and 
the Secret Intellectual History of the Twentieth Century (Oxford: Oxford 
University Press, 2004), 21. 
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Peradaban tradisional telah membentuk sains sebagai 

bagian dari kesatuan ilmu semesta dengan penekanan dunia 

fisik dalam batas yang proposional. Setelah kemunculan sains 

modern, kesatuan semesta yang berhirarki menjadi terputus, 

dan menyebabkan ketidakseimbangan, karena pengabaian atas 

prinsip holistik tersebut. Renaisans bukan sebagai pencerahan, 

tetapi justru dianggap sebagai Zaman Kegelapan (Dark Ages) 

karena sejumlah krisis kemanusiaan multidimensi dan 

mendalam. Filsafat sains modern telah menggantikan intelek 

dan wahyu dengan rasio dan eksperimen. Landasan sains Barat 

telah menggantikan substansi dengan materi, baik berupa 

penyangkalan terhadap prinsip universal atau mereduksinya 

menjadi semacam pseudo-absolute dari semua hal transenden 

yang dihilangkannya. Frithjof Schuon melihat landasan fisafat 

sains modern tidak dapat dibenarkan dan tak mampu 

memenuhi apa yang seharusnya dibutuhkan dunia.50 

Apa yang memenuhi bagi kehidupan manusia adalah 

kebenaran yang bersifat holistik, suatu kebenaran yang 

mementingkan aspek-aspek keseluruhan dunia. Bagi Schuon 

ini hanya bisa diisi melalui epistemologi metafisika yang 

bersumber dari tradisi agung (grand tradition) spiritual yang 

pernah hidup dari zaman ke zaman. Epistemologi spiritual 

yang dimaksudkan oleh Schuon adalah epistemologi yang 

                                                           
50Muzaffar Iqbal, Science and Islam (Westport: Greenwood Press, 

2007), 172. 
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tidak hanya mengandalkan pemahaman materialis tetapi 

pemahaman yang melampui materi. 

Menurut Schuon, ilmu bukanlah sesuatu yang berada 

di luar, tetapi ada di dalam diri manusia. Pengajaran hanyalah 

sebagai occasional cause dalam mengangkap kebenaran yang 

sesungguhnya sudah tertanam di dalam diri manusia. 

Pengajaran merupakan pemanggilan ulang dan pemahaman 

adalah rekoleksi. Dalam intelek, subjek adalah objek, yaitu 

“being” dan ketika objek adalah subjek, ia adalah “knowing”, 

yang akan mendatangkan kepastian absolut.51 

Namun demikian, berbeda dengan pandangan Plato 

yang menegasikan pengetahuan indrawi, Schuon 

mengafirmasi ilmu yang berasal dari persepsi indra. Dalam 

buku “Roots and Human Condition”, Schuon membagi ilmu 

menjadi tiga kategori berdasarkan objek dan subjek ilmu. 

Pertama, ilmu mengenai fenomena indrawi yang subjeknya 

adalah fakultas indrawi tertentu atau kombinasi dari fakultas-

fakultas tersebut. Kedua, ilmu tentang prinsip-prinsip fisika 

atau kategori kosmik, subjeknya adalah fakultas rasional. 

Ketiga, ilmu tentang prinsip metafisika, subjeknya adalah 

intelek murni, kemudian intuisi intelektual, intuisi atau 

inteleksi dan bukan operasi diskursif. Ilmu yang subjeknya 

bukan intelek, tidak dapat dikategorikan sebagai metafisika. 

                                                           
51Frithjof Schuon, Station of Wisdom (Lahore: Suhail Academy, 

2001), 26. 
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Seseorang tidak dapat mencapai realitas semata-mata melalui 

observasi terhadap fenomena, namun melalui “Tuhan dalam 

diri kita” (God in us) yang membuat manusia mampu 

memersepsikannya.52 

Selain ketiga ilmu yang telah disebutkan, Schuon juga 

dapat menerima ilmu yang disebut dengan ilmu doktrinal, 

yaitu teologi atau agama. Baginya, ilmu doktrinal tidak terikat 

kepada individu namun aktualisasinya tergantung kepada 

kapasitas manusia yang bertindak sebagai kendaraan 

untuknya. Ilmu mampu menyelamatkan dengan syarat ia 

melibatkan semua dari diri manusia. Intelejensia dan kepastian 

metafisika saja tidak dapat menyelematkan, namun diperlukan 

tindakan psikologis dan tradisi lainnya yang melindungi 

karunia doktrin.53 

Schuon mengkritik sains modern yang bercorak 

rasionalisme karena ia telah mereduksi “yang tak terbatas” 

dengan “yang terbatas,” sehingga mengabaikan wahyu. Ini 

merupakan tindakan yang tidak manusiawi karena mereka 

menyangka dapat mengetahui seluruh ilmu (total knowledge) 

melalui serangkaian penemuan yang “terbatas”, seakan-akan 

merasa mampu menguras habis sesuatu yang tidak ada 

habisnya (inexhaustible).  Menurut Schuon, sains dari yang 

                                                           
52Frithjof Schuon, Roots of Human Condition (Bloomington: 

World Wisdom, 1991), 15-16. 
53Frithjof Schuon, Spiritual Perspectives and Human Facts 

(Bloomington: World Wisdom, 2007), 146. 
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terbatas (the finite) tidak dapat muncul secara sah di luar tradisi 

spiritual karena inteligensi telah ada mendahului objek-

objeknya. Begitu juga Tuhan yang telah ada sebelum manusia, 

sehingga sebuah eksperimen yang mengabaikan tautan 

spiritual yang merupakan karakteristik manusia menjadi 

sesuatu yang tidak manusiawi. Sains yang terbatas 

membutuhkan kebijaksanaan yang melampui dan 

mengontrolnya. Sains diibaratkan tubuh yang membutuhkan 

jiwa untuk menghidupkannya, dan rasio yang membutuhkan 

intelek untuk mengiluminasikannya.54 

Bagi Schuon, dogma memerlukan penjagaan terhadap 

bahaya menganggap remeh peran pengalaman di antara 

batasan-batasan validitasnya. Penjagaan tersebut juga 

diperlukan agar pemikiran yang mendasar atas kesadaran 

prinsip tidak menyimpang pada tataran aplikasi karena 

pengabaian terhadap kemungkinan kondisi (modes) tertentu. 

Tidak dapat dimungkiri bahwa dogmatisme – apakah yang 

benar dan yang salah – hanya memiliki nilai sejauh keabadian 

dari aksioma-aksioma yang berasal dari prinsip dan kebenaran 

tersebut.55 

                                                           
54Frithjof Schuon, Station of Wisdom (Lahore: Suhail Academy, 

2001), 37-39. 
55Ibid., 39. 
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Schuon kemudian membahas permasalahan ilmu 

doktrinal atau wahyu objektif atau teologi.56 Ortodoksi 

(ortodoxy) adalah prinsip dari homogenitas formal yang tepat 

pada perspektif spiritual yang otentik. Ortodoksi diperlukan 

bagi intelektual asli (genuine intelectuality) karena ia 

mengandung kebenaran dan kesetiaan. Menjadi ortodoks 

berarti turut berpartisipasi dalam sebuah doktrin yang disebut 

“tradisional” dan terlibat dalam kekekalan prinsip-prinsip 

yang mengatur alam semesta dan yang membentuk 

intelektualitas manusia.57 Namun demikian, Schuon 

berpendapat bahwa dogma agama merupakan sebuah bentuk 

(form), sehingga bersifat relatif. Dogma dianggap sebagai 

sebuah paradoks karena di satu sisi ia menstimulasi inteligensi 

melalui kebenaran-kebenarannya yang merupakan substansi 

universal namun juga ia bersifat melemahkan karena 

keterbatasannya sebagai antropomorpis teologis, tidak dapat 

melepaskan diri dari kontradiksi karena mereka diharuskan 

menggabungkan kompleksitas dari realitas metafisik dengan 

Tuhan Relatif (personal God). Dalam hal ini, inteligensi dapat 

diperoleh melalui jalan gnosis.58 

                                                           
56Seyyed Hossein Nasr ed., The Essential of Frithjof Schuon 

(Bloomington: World Wisdom, 2005), 116. 
57Frithjof Schuon, Station of Wisdom (Lahore: Suhail Academy, 

2001), 39. 
58Schuon membedakan Gnosis dengan Gnositicsm, yang berarti 

dogma metafisik yang menyimpang. For too many people the gnostic is 
someone who, feeling illumined from within rather than by Revelation, 
takes himself to be superhuman and believes that for him everything is 
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Menurut Schuon, kebenaran yang terdapat pada dogma 

agama bersifat terbatas dan merupakan pandangan yang 

didasarkan pada kepentingan pribadi. Pandangan teologis 

yang bersumber dari wahyu dianggap akan mengacaukan 

simbol, atau bentuk, dengan kebenaran sejati. Meskipun 

demikian, Schuon berpendapat bahwa wahyu Tuhan adalah 

objektivisasi dari intelek. Wahyu mempunyai kekuatan untuk 

mengaktualisasikan inteligensi yang telah dikaburkan namun 

belum dihancurkan oleh kejatuhan manusia. Pengaburan 

inteligensi ini hanya dapat terjadi secara aksidental, bukan 

secara fundamental karena inteligensi pada prinsipnya tertuju 

kepada gnosis, sehingga diperlukan ilmu metafisika untuk 

menyelami hakikat pada setiap doktrin dan simbol-simbol 

agama tersebut.59 

Ilmu metafisika atau gnosis menurut Schuon adalah 

ilmu sejati tentang Yang Absolut. Ilmu ini disebut juga pure 

knowledge, principal knowledge, atau first science, merupakan 

ilmu yang suci (sacred), yang secara efektif menghasilkan 

cinta, yaitu mengarahkan keinginan secara spontan terhadap 

                                                           
permissible; one will accuse of gnosis any political monster who is 
superstitious or who has vague interests in the occult while believing 
himself to be invested with a mission in the name of some aberrant 
philosophy. In a word, in common opinion gnosis equals “intellectual 
pride,” as if this were not a contradiction in terms, pure intelligence 
coinciding precisely with objectivity, which by definition excludes all 
subjectivism, hence especially pride which is its least intelligentand 
coarsest form. 

59Frithjof Schuon, Memahami Islam (Bandung: Penerbit Pustaka, 
Cetakan Kedua, 1994), 257. 
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Tuhan dan menghancurkan kesombongan (presumption). Ilmu 

metafisika akan menghantarkan manusia menjadi pribadi yang 

rendah hati dan tidak menganggap rendah orang lain.60 

Schuon berpandangan bahwa telah terjadi 

kesalahpahaman yang dialamatkan kepada para filsuf Yunani. 

Menurut Schuon, keajaiban Yunani sebenarnya adalah 

pertukaran dari rasio ke intelek, dari fakta ke prinsip dan dari 

fenomena ke ide, dari aksiden ke substansi, bentuk (form) ke 

esensi, serta dari manusia ke Tuhan. Selain fokus kepada 

pemikiran, filsuf Yunani juga mengaplikasikan pandangan 

mereka itu dalam seni. Keajaiban sejati Yunani – yang 

berhubungan dengan keajaiban Hindu – menurut Schuon 

adalah doktrin metafisik dan logika metodik yang kemudian 

dimanfaatkan oleh monoteistik Semit. Pembelaan Schuon juga 

terlihat jelas dari pernyataannya mengenai Aristoteles. 

Menurut Schuon, ia tidak menyalahkan Aristoteles, tapi 

menyalahkan Aristotelisme yang memonopoli inteligen dan 

yang mengaburkan makna logika senderhana dengan 

inteligensi di mana hal tersebut tidak pernah terbayangkan 

oleh Aristoteles. Logika memang diperlukan oleh manusia 

namun ia bukan hal yang paling utama dan tidak langsung 

menghantarkan manusia kepada ilmu (knowledge).61 

                                                           
60Frithjof Schuon, Spiritual Perspectives and Human Facts 

(Bloomington: World Wisdom, 2007), 146. 
61Frithjof Schuon, Roots of Human Condition (Bloomington: 

World Wisdom, 1991), 10. 
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Schuon mengafirmasi kemungkinan diperoleh 

kebenaran karena menurutnya, secara khusus, inteligensi 

manusia memiliki kapasitas untuk mengetahui segala sesuatu 

yang dapat diketahui. Tidak ada sesuatu yang nyata yang tidak 

dapat dipisahkan (discern) oleh manusia meskipun tidak 

diragukan lagi bahwa banyak fakta yang berada di luar 

jangkauan manusia secara de facto ataupun de jure. Sejauh hal 

tersebut merupakan sesuatu yang penting dan terdapat 

iluminasi dari semua kontigensi, maka kesemuanya telah 

imanen di dalam ruh manusia. Ia juga termanifestasikan yang 

berkaitan dengan daya penerimaan manusia dan kecocokannya 

pada sifat dasarnya.62 

Namun bagi sebagian orang, pencarian terhadap 

kebenaran tersebut telah menghabiskan seluruh hidupnya dan 

mereka tetap dalam keadaan tidak mengetahui dan tidak 

“melihat” apa-apa. Sebaliknya, menurut Schuon, ada di antara 

mereka, yang tiba pada keyakinan-keyakinan intelektual tanpa 

menghadapi banyak masalah. Hal tersebut membuktikan 

bahwa ketidaktahuan (kebodohan) hanyalah sesuatu yang 

aksidental dan bukan sesuatu yang fundamental.63 

Menurut Stoddard, Schuon membagi realitas menjadi 

lima tingkatan realitas. Tingkat pertama adalah Tuhan sebagai 

                                                           
62Frithjof Schuon, Roots of Human Condition (Bloomington: 

World Wisdom, 1991), 102 
63Frithjof Schuon, Station of Wisdom (Lahore: Suhail Academy, 

2001), 28. 
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Zat Ilahi yang merupakan esensi Tuhan yang sebenarnya, atau 

“Beyond-Being” atau “Supra-Personal God”. Tingkatan kedua 

adalah Tuhan sebagai Pencipta, Penolong, dan Hakim, yang 

disebut “Being” atau “Personal God”. Kedua realitas tersebut 

bersifat Ilahi, tidak dimanifestasikan (unmanifested) dan tidak 

diciptakan (uncreated). Konsep metafisika tersebut diadopsi 

Schuon dari konsep atma dan maya dalam terminologi agama 

Hindu. Atma atau Beyond-Being adalah absolut, namun maya 

atau “being” bersifat relatif. Doktrin ini, sebagaimana diklaim 

oleh Schuon, merupakan dokrin yang diafirmasi oleh Shankara 

(Hindu), Plato (Yunani Kuno), Eckhart (Kristen), dan Ibnu 

’Arabi (Islam). Menurutnya, hanya Zat Ilahi (Beyond-Being) 

yang bersifat mutlak, sedangkan Sang Pencipta atau Personal 

God merupakan domain yang relatif walaupun dalam 

pandangan ciptaan-Nya, Ia “absolut”, namun Schuon 

mengategorikan dalam teorinya sebagai Zat yang “Relatif 

Absolut”.64 

Dalam pandangan Schuon, Personal God (Being), 

sebagai pencetus penciptaan, adalah “prefigurasi dari relatif 

dalam Absolut”. Di sisi lain, pada yang diciptakan terdapat 

“refleksi dari yang absolut dalam relatif”. Posisi ini diwakili 

oleh avatar, nabi, juru selamat; juga kebenaran, kecantikan, 

dan kebaikan; simbol dan sakramen. Hal tersebut menurut 

                                                           
64Seyyed Hossein Nasr ed., The Essential of Frithjof Schuon 

(Bloomington: World Wisdom, 2005), 32. 
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Schuon membawa kepada doktrin dari logos yang terdiri dari 

dua wajah, yaitu logos yang diciptakan (created) dan logos 

yang tidak diciptakan (uncreated). “Prefigurasi yang relatif 

dalam Absolut” (Sang Pencipta atau Personal God) adalah 

logos yang tidak diciptakan. Refleksi dari yang Absolut di 

dalam relatif (avatara, simbol, atau sakramen) adalah logos 

yang diciptakan. Dua Logos tersebut merupakan “jembatan” 

antara manusia dan Tuhan, yang mengidentifikasikan secara 

jelas “jalan keselamatan” seorang pemeluk agama. Jalan 

keselamatan itu adalah dengan cara menyatukan diri secara 

sakramental dengan logos yang diciptakan dan menemukan di 

dalamnya sarana untuk menyatukan dirinya dengan “Yang 

Tidak diciptakan” atau Tuhan.65 

Tingkat ketiga dari realitas adalah ruh (spirit) atau 

intelek. Ia adalah logos dalam aspek yang diciptakan (created). 

Intelek merupakan manifestasi “supra-formal” atau 

“manifestasi universal” dan merupakan level spiritual atau 

intelektual. Tingkat keempat dan kelima adalah jiwa (soul) dan 

tubuh (body) yang merupakan aspek manusia dan diciptakan. 

Keduanya merupakan manifestasi formal, di mana jiwa adalah 

manifestasi yang halus, sedangkan tubuh, merupakan 

manifestasi yang kasar. Intelek merupakan “ukuran” dari jiwa, 

namun jiwa tidak pernah dapat menjadi “ukuran” dari intelek. 

“Ruh” dan “intelek” adalah dua sisi mata uang yang sama, 

                                                           
65Ibid., 34. 
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intelek berkaitan dengan kebenaran (truth atau doctrine), 

sedangkan ruh berkaitan dengan realitas (atau realisasi 

spiritual). Mengetahui perbedaan antara “intelek” dan “jiwa” 

merupakan hal yang pokok. Kekacauan filsafat modern dan 

psikologi modern menurut Schuon muncul dari kebingungan 

dalam mendefinisikan keduanya, sehingga seringkali makna 

“intelek” menjadi tereduksi.66 

Schuon memandang ilmu yang tertinggi terletak di 

dalam substansi kecerdasan manusia yang diciptakan untuk 

mengetahui Yang Absolut. Ilmu tersebut didapat melalui 

“penyingkapan kebenaran” dan merupakan sumber ilmu 

tertinggi dibandingkan dengan rasio dan firasat indra.  Schuon 

berpendapat bahwa proses manusia mengetahui harus melalui 

tingkatan fakultas. Hal tersebut dimulai dari indra kemudian 

melalui berbagai kekuatan jiwa dan pikiran, termasuk 

imajinasi dan akal, dan terakhir menuju intelek yang 

merupakan fakultas supranatural dalam diri manusia yang 

dapat mengenal Tuhan. Intelek merupakan realitas 

suprasensible yang langsung diberikan serta tidak dapat 

dicegah oleh nafsu dan hijab (veil) yang menyembunyikan 

manusia dari dirinya sendiri. Intelek berada di dalam hati 

(heart), sedangkan rasio yang merefleksikan mental 

berhubungan dengan otak dan kepala. Ilmu yang didapat 

                                                           
66William Stoddart, Frithjof Schuon and the Perennialist School 

(Bloomington: World Wisdom, 2008), 61-62. 
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melalui fakultas intelek berupa penyingkapan (revelead) 

disebut sebagai inner knowledge atau ilmu metafisika 

(metaphysical knowledge).67 

Ilmu metafisika, menurut Schuon, akan membuat 

seseorang mampu membedakan (discerment) antara Yang 

Nyata (The Real) dengan Yang Ilusi (The Illusory), dan 

kemudian melakukan penyatuan (unifying) dengan 

berkonsentrasi penuh pada Yang Absolut. Ilmu metafisika 

semacam ini dapat dicapai melalui meditasi sehingga manusia 

dapat melampaui dirinya dan bersatu dengan Yang Absolut. 

Schuon mengatakan ada enam stasiun kebajikan (station of 

wisdoms) yang merupakan tahapan berurutan dan aspek 

simultan, baik pada saat pra-kondisi dan juga hasil dari jalan 

spiritual atau jalan keselamatan. Subjek berpikir pada saat 

meditasi didefinisikan oleh Schuon sebagai ‘manusia dan 

Tuhan pada saat yang sama’ dan intelek murni (pure 

intelligence) menjadi titik persimpangan antara rasio manusia 

(human reason) dan Intelek Ilahi (Divine Intellect).68 Manusia 

dengan ilmu metafisika akan mampu mencapai Realitas 

Absolut atau Zat Tuhan dan melakukan penyatuan dengan-

Nya, seperti konsep wahdatul wujud dalam tradisi Sufi. 

                                                           
67Seyyed Hossein Nasr ed., The Essential of Frithjof Schuon 

(Bloomington: World Wisdom, 2005), 32. 
68William Stoddart, Frithjof Schuon and the Perennialist School 

(Bloomington: World Wisdom, 2008), 60. 
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Schuon memang mengafirmasi peran intuisi atau ilham 

yang didapat melalui intelek murni sebagai salah satu metode 

atau cara memperoleh ilmu. Namun bagi Schuon, intelek 

murni akan menghantarkan manusia kepada ilmu metafisika 

yang menurut Schuon memiliki kedudukan lebih tinggi 

daripada wahyu karena kebenaran wahyu bersifat terbatas. 

Wahyu menurut Schuon merupakan aspek penyelamat bagi 

manusia dan wahyu hanya dapat menunjukkan manusia 

kepada Tuhan pada level eksoteris atau personal God (Being), 

sedangkan ilmu metafisika yang diperoleh melalui intelek 

murni akan memberikan manusia kemampuan berhubungan 

langsung dengan Yang Absolut (Beyond Being) atau Zat Ilahi 

dan bukan Tuhan yang bersifat relatif atau personal God.69 

Ilmu tidak bisa dilepaskan dari perjalanan spiritual 

menuju Yang Absolut. Oleh karena itu, Schuon berpandangan 

bahwa meditasi merupakan metode yang paling benar dalam 

rangka memperoleh ma’rifah (gnosis). Melalui meditasi, 

seseorang dapat benar-benar berkonsentrasi dan memusatkan 

diri pada Yang Absolut. Praktik spiritual semacam ini berlaku 

bagi siapa saja tanpa memandang agama dan kepercayaan, 

karena Schuon menganggap semua agama dan kepercayaan-

kepercayaan besar menyatu pada level esoteris (batin). 

Meditasi didefinisikan dalam bahasa Vedanta sebagai 

                                                           
69Reza Shah Kazemi, “Frithjof Schuon and Prayer”, Sophia The 

Journal of Traditional Studies, Vol 4 No. 2, Winter 1998, 100. 
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investigasi yang esensial (vichara) yang menghantarkan 

kepada asimilasi dari kebenaran teoretikal dan kemudian 

membedakan (viveka) antara yang Nyata dengan yang tidak 

nyata.70 

Terdapat dua tingkatan di dalam meditasi ini. Pertama 

yang bersifat ontologis dan dualis dan yang kedua berpusat 

dalam Beyond-Being atau the Self, atau disebut bhakti dan 

jnana. Konsentrasi murni (pure concentration) menurut 

Schuon dapat dikategorikan sebagai doa dengan syarat ia 

memiliki basis tradisional dan berfokus kepada yang Ilahi. 

Konsentrasi ini tidak lain adalah keheningan (silence) yang 

merupakan nama dari Buddha. Penggunaan doa dengan Nama 

(the Name) ini bertujuan untuk “mengingat Tuhan” dan 

membangkitkan kesadaran akan yang Absolut. Nama 

mengaktualisasikan kesadaran ini dan berakhir di dalam jiwa 

serta memperbaiki hati. Manusia disatukan dengan yang Satu 

(the One) oleh wujudnya melalui kesadaran murni (pure 

conciousness) dan simbol. Kesadaran akan yang Absolut 

(conciousness of the Absolute) merupakan kekhususan yang 

dimiliki oleh inteligensi manusia dan juga merupakan tujuan 

keberadaannya.71 

                                                           
70Frithjof Schuon, Station of Wisdom (Lahore: Suhail Academy, 

2001), 128. 
71Frithjof Schuon, Station of Wisdom (Lahore: Suhail Academy, 

2001), 128. 
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Pemikiran Schuon tersebut selain didasari oleh 

pandangannya yang skeptis terhadap kesempurnaan wahyu, 

juga disebabkan oleh keraguannya terhadap sistem operasi 

mental dalam diri manusia. Schuon berpandangan bahwa 

operasi mental tidak akan pernah secara otomatis memberikan 

persepsi terhadap yang nyata (the real) karena pikiran adalah 

kendaraan yang memungkinkan terjadinya kesalahan yang 

fatal. Hal tersebut disebabkan karena “kecerdasan” yang 

paling hebat pun memiliki kesalahan apabila, pertama, operasi 

mental yang mengandalkan secara ekslusif sisi inteligensi 

horizontal dan mengabaikan hubungan vertikal. Namun 

demikian, operasi mental tersebut dikategorikan sebagai 

inteligensi karena ia memisahkan (discern) antara sesuatu 

yang esensial dengan yang sekunder, memisahkan penyebab 

dengan efeknya. Faktor penentu dari kesalahan inteligensi ini 

karena prosesnya bebas dari pengaruh elemen ekstra-

intelektual seperti sentimentalitas dan gairah (passion), 

sehingga menimbulkan kekosongan yang harus diisi oleh hal-

hal yang “irasional”.72 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan 

(library research) karena peneliti mengeksplorasi serta 
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menganalisis literatur-literatur dari berbagai sumber yang 

berbentuk pustaka sehingga bersifat kualitatif.73 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi tokoh atas pemikiran 

Helena Petrovna Blavatsky. Pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan filosofis (philosophical approach). 

Pendekatan ini digunakan untuk “membidik” dan 

menginterpretasi data dengan kacamata filosofis dengan 

karakter objektif-kritis-radikal dan multipersepsi. Objek 

material74 dalam penelitian ini adalah pemikiran kritik 

formalisme agama H.P. Blavatsky. Sedangkan objek 

formalnya75 adalah filsafat perenial Frithjof Schuon. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitan ini adalah metode dokumentasi, yaitu 

pengambilan data yang diperoleh melalui buku karya H.P 

Blavatsky atau karya orang lain yang memiliki tema relevan. 

Untuk mendapatkan data yang akurat dan orisinil maka 

peneliti menggunakan karya-karya H. P. Blavatsky yang 

                                                           
73Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2007), 6 
74Menurut Meslen bahwa objek material dalam penelitian filsafat 

adalah titik kajian atau bahan yang menjadi fokus kajian dalam ilmu 
tertentu. Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif tentang Filsafat 
(Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 34. Lihat juga Lois Kattsoff, 
Elements of Philosophy, terj. Soejono Soemargono, cet. ke-9 (Yogyakarta: 
Tiata Wacana Yogja, 2004), 18. 

75Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat 
(Yogyakarta: Paradigma, 2005), 34. 
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berkaitan dengan spiritualisme sebagai sumber data primer.76 

Karya tersebut yaitu Isis Unveiled77, The Key to Theosophy78 

dan The Secret Doctrine. Buku yang disebutkan terakhir terdiri 

dari tiga jilid yang pertama berjudul The Secret Doctrine, The 

Synthesis of  Science, Religion, and Philosophy: 

Cosmogenesis79, kedua The Secret Doctrine, The Synthesis of  

Science, Religion, and Philosophy: Antrophogenesis80, dan 

ketiga The Secret Doctrine, The Synthesis of  Science, 

Religion, and Philosophy Volume III.81 

Isis Unveiled merupakan karya Blavatsky yang banyak 

memuat tentang kritiknya terhadap sains dan agama, termasuk 

formalisme agama. The Secret Doctrine merupakan karya 

lengkap yang menjelaskan tentang asal-usul agama, sains, dan 

filsafat, sementara The Key to Theosophy merupakan buku 

                                                           
76Data primer adalah manuskrip ataupun dokumen utama atau 

pokok yang digunakan sebagai literatur penelitian. Lexy J. Moleong, 
Metode Penelitian Kualitatif, 60. 

77H.P. Blavatsky, Isis Unveiled: A Master Key to The Mysteries of 
Ancient and Modern Science and Theology (New York: J. W. Bouton, 
1877) 

78Helena Petrovna Blavatsky, The Key to Theosophy (USA: 
Tehosophical University Press, t.th), 2 

79Helena Petrovna Blavatsky, The Secret Doctrine, The Synthesis 
of  Science, Religion, and Philosophy: Cosmogenesis (London: 
Theosophical Publishing Company, 2010) 

80Helena Petrovna Blavatsky, The Secret Doctrine, The Synthesis 
of  Science, Religion, and Philosophy: Antrophogenesis (London: 
Theosophical Publishing Company, 2010) 

81Helena Petrovna Blavatsky, The Secret Doctrine, The Synthesis 
of  Science, Religion, and Philosophy Volume III (London: Theosophical 
Publishing Company, 2010) 
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yang berisi mengenai konsep-konsep dasar teosofi dan 

beberapa sanggahan mengenai salah paham tentang teosofi. 

Selanjutnya, untuk menunjang dan memperkaya data 

maka peneliti merujuk pada data sekunder82 yang berupa 

artikel, jurnal dan buku-buku lain yang mengkaji tentang 

pemikiran H.P Blavatsky. 

4. Metode Analisis Data 

Tahap terakhir setelah terkumpulnya data adalah 

analisis data. Analisis data merupakan proses mengatur urutan 

data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori 

dalam suatu uraian dasar.83 

Untuk menjelaskan secara lebih detail dan mendalam 

kritik formalisme agama perspektif H.P Blavatsky, maka 

peneliti menggunakan analisis deskriptif-analitik (descriptive 

analysis).84 Secara operasional, metode deskriptif-analitik 

merupakan pisau analisis kombinasi antara deskriptif dan 

                                                           
82Data sekunder diperlukan untuk menunjang dan memperkokoh 

ataupun mengkorelasi data primer sehingga menghasilkan data yang akurat 
dan akuntabel. Data primer adalah manuskrip ataupun dokumen utama atau 
pokok yang digunakan sebagai literatur penelitian. Lexy J. Moleong, 
Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 60. 

83Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif, 58. 
84Metode deskriptif lazim digunakan oleh peneliti ilmu filsafat 

(Otto Horrassowits, Majid Fakhry, dan Harun Nasution) dalam mengkaji 
pemikiran tokoh filsafat untuk menggali komponen dasar dalam pemikiran 
mereka sehingga membentuk suatu konsep baru.  Amin Abdullah, 
Metodologi Studi Islam. cet. ke-17 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2010), 260-262. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 
deskriptis analitis (descriptive analysis) atau sering juga disebut metode 
deskriptif analisis yaitu dua metode (metode deskriptis dan metode 
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analisis. Pertama, metode deskriptif digunakan untuk 

membentuk deskripsi atau gambaran secara sistematis dan 

objektif mengenai pokok-pokok pikiran85 H. P. Blavatsky 

tentang kritik formalisme agama. Metode ini merupakan 

bagian utama dari penelitian ini karena dengan 

mendeskripsikan data secara objektif akan menghasilkan 

pemahaman awal tentang objek penelitian secara holistik dan 

komprehensif. 

Kedua, setelah mendeskripsikan data secara sistematis 

maka peneliti menggunakan analisis untuk menangkap, 

mengkaji dan menyusun ulang poin-poin terpenting dari data 

yang dibutuhkan untuk dijadikan rumusan awal (kerangka 

konseptual). Tahapan analisis yang dilakukan adalah 

mereduksi data, mengklarifikasi data, dan men-display data86 

tentang kritik formalisme agama H.P Blavatsky melalui 

kerangka teori yang telah ditetapkan. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam penulisan, maka peneliti 

akan menuangkan data, gagasan, analisis termasuk hasil 

penelitian dalam empat bab. Perumusan ini peneliti lakukan 

supaya penelitian ini dapat tersistematisasi secara ilmiah dan 

dapat dipahami secara lugas. Adapun pemetaan bab yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
85Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif, 58 
86Ibid., 58. 
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Bab I merupakan pendahuluan, seperti penulisan karya 

ilmiah pada umumnya, bab ini akan mendeskripsikan tentang 

pokok-pokok persoalan yang dituangkan dalam penelitian ini 

yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan  kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan 

teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II mendeskripsikan biografi Helena Petrovna 

Blavatsky. Selain itu pada bab ini, penulis juga 

mendeskripsikan pikiran-pikiran yang melatarbelakangi 

konsep teosofi H.P Blavatsky. Adapun sub bab dalam bab ini 

meliputi: biografi, aktivitas intelektual dan kontribusi 

keilmuan. Pendeskripsian ini bertujuan untuk mengenal 

pribadi tokoh dan buah pemikiran yang akan dikaji sehingga 

bisa mengantarkan pada pokok-pokok permasalahan yang 

akan dibahas, latar belakang pemikiran teosofi dan 

spiritualisme agama-agama H.P Blavatsky. 

Selain itu, peneliti akan melacak dan menganalisis 

konsep-konsep dasar teosofi dengan “menelisik” jejak-jejak 

pemikiran yang digagas oleh H.P Blavatsky. Maksud peneliti 

membahas topik ini karena peneliti merasa perlu merujuk pada 

pemikiran-pemikiran tokoh yang mempengaruhi pemikiran 

Blavatsky sehingga peneliti bisa mengetahui konsep-konsep 

yang dianut secara orisinil atau telah mengalami dinamisasi. 

BAB III. Bab ini akan menjelaskan mengenai 

gambaran formalisme agama secara umum dalam konteks 
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penekanan terhadap aspek teoritis. Pembahasan juga 

ditambahkan dengan situasi formalisme agama yang terjadi 

hingga hari ini melalui beberapa kajian yang telah ada. Bab ini 

sekaligus mencoba memperjelas definisi formalisme agama 

yang dimaksud untuk penelitian ini. 

Bab IV. Setelah menemukan gambaran yang jelas dan 

benang merah mengenai ide formalisme agama, bab ini 

mengemukakan sejumlah kritik formalisme agama yang ada 

dalam konteks pemikiran H. P. Blavatsky. Di sini dilakukan 

penjelasan secara deskriptif sekaligus analitik mengenai kritik 

Blavatsky dan keterpengaruhan kritik yang dibangunnya. Bab 

ini mengemukakan konstruksi kritik agama Blavatsky yang 

dipaparkan dengan sistematis untuk menangkap ide-idenya 

secara runtun sekaligus menemukan alasan atas kritik 

Blavatsky terhadap formalisme agama. 

Bab V. Kritik formalisme agama Blavatsky muncul 

oleh karena background pengetahuan spiritual mendalam yang 

ia klaim dengan sebutan teosofi. Ini menjadi alasan sekaligus 

sumber dari berbagai kritiknya. Dengan demikian pada bab ini, 

penulis mencoba mengemukakan analisis terhadap konsep-

konsep teosofi analisis teori filsafat perenial yang digagas oleh 

Frithjof Schuon sebagaimana dikemukan di bab pertama. 

Bab VI. Setelah melacak kritik formalisme agama dan 

juga menganalisis pengetahuan teosofi Blavatky, penulis 

dalam bab ini menjelaskan beberapa komponen pelengkap 
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penelitian berupa penutup yang meliputi kesimpulan dan 

saran. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab-

bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kritik formalisme agama Helena Petrovna Blavatsky 

merupakan kritik terhadap beberapa doktrin agama dan 

pemikiran yang melingkupi disekitarnya berupa 

pertama, kritik atas dogmatisme dan institusionalisasi 

agama yang semangatnya tidak terlepas dari semangat 

Kritik Abad Pencerahan, sekaligus pengaruh Gereja 

Ortodoks Rusia. Kedua, kritik atas monopoli doktrin 

agama berupa kritik terhadap sejarah agama dan ilmu 

agama, di mana Blavatsky dalam banyak cara 

mengungkapkan kekesalannya atas kelompok 

agamawan dan ilmuan yang berusaha mempertahankan 

ajaran Kristen yang dianggapnya palsu karena 

tafsirannya yang tidak sesuai dengan makna esoterik. 

Ketiga, kritik atas materialisme dan reduksi atas 

spiritualisme dan okultisme yang menjelaskan penyakit 

utama umat modern adalah pandangan materialisme 

yang menjangkit bahkan sampai kepada kelompok 

spiritual. Selain itu, terdapat titik Blavatsky 

menyinggung tentang Islam, yang perdebatannya hari ini 
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ramai dikaji para akademisi, yaitu tentang “Islam 

Muhammad” dan “Islam pengikutnya” 

2. Alasan Blavatsky melakukan kritik atas formalisme 

agama adalah pertama, karena adanya perintah dalam 

dirinya untuk menunjukkan jalan spiritual yang sejati, 

yaitu yang ia sebut dengan Teosofi. Kedua, krisis 

manusia modern yang tak beretika dan beradab. Ketiga, 

kesalahan kaum agamawan dalam memahami doktrin 

dan makna agama yang sesungguhnya. 

3. Struktur pengetahuan Teosofi Blavatsky terdiri dari 

teosofi (divine wisdom) sebagai dasar pengetahuan, 

prinsip realitas tunggal, keteraturan kosmos dan 

kesetaraan derajat manusia. Adapun pencarian 

pengetahuan didasarkan pada eklektik sistem dan self 

spiritual (intuisi), pencapaian pengetahuannya dilalui 

melalui bimbingan guru (Adept), dan keilmuannya 

terbagi menjadi dua bagian yaitu esoterik dan eksoterik. 

Beberapa yang membedakan esoterisme Blavatsky 

adalah bahwa corak esoterisme yang muncul dalam 

tulisannya lebih banyak mengadopsi sistem keagamaan 

Hindu Mahayana dan Buddha Esoterik, meskipun 

menurutnya teosofi berasal dari berbagai agama. 

Berbeda dengan Schuon, yang memiliki pandangan 

positif tentang materi dan akal, penghargaan pure 

spiritual dalam teosofi membawa Blavatsky kepada 
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sikap yang cenderung anti-materi, anti-akal, dan anti-

penalaran, di mana mereka sama sekali tidak diafirmasi 

oleh Blavatsky dalam pencapaian pengetahuan. Bahkan 

kehidupan Blavatsky tampak mencerminkan hal itu. 

Dalam filsafat perenial Schuon, segala upaya dan 

berbagai macam usaha untuk sampai kepada 

pengetahuan esoterisme bukanlah sesuatu yang “wajib” 

dan “harus”, namun ia hanyalah penyebab aksidental. 

Hal ini berbeda pada pencapaian spiritual dalam teosofi 

yang bersifat mutlak (fundamental) dapat dicapai 

berdasarkan praktek dan dengan niat tertentu 

sebagaimana yang diungkap Blavatsky. 

B. Saran 

Terdapat banyak sekali hal yang masih belum 

terungkap mengenai sepak terjang seorang tokoh Blavatsky, 

bahkan beberapa penelitian ilmiah belum begitu banyak, 

terutama di Indonesia. Penulis telah memberanikan diri 

membuka jalan yang masih belantara mengenai Blavatsky dan 

kritik agamanya. Ada banyak hal yang bisa diteliti lebih lanjut 

untuk pengembangan kajian ini. Teosofi misalnya telah pernah 

hadir di Indonesia dan sangat memungkinkan banyak karya 

dan pikiran para teosofis di negeri ini yang perlu diungkap. 

Studi pemikiran tentu saja dalam hal ini diperlukan lebih 

lanjut. Selain itu, sudut pandang psikologi terhadap objek 

kajian ini perlu diteliti, karena pandangan-pandangan spiritual 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)



284 
 

 

teosofi yang sering menyentuh masalah kejiwaan dan terutama 

untuk mengisi wawasan diskursus tentang psikologi-spiritual 

dalam ranah agama. 

Tentu saja, penelitian ini tak bisa memberi dampak 

yang praktis, namun kajian ini diperlukan untuk memahami 

bagaimana kritik agama memerlukan perspektif yang terus 

menerus meluas agar doktrin-doktrin agama yang berkembang 

dari masa ke masa semangatnya tetap selalu sama meskipun 

dalam versi yang berbeda-beda. 
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