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Jejak awal munculnya tasawuf falsafah di Nusantara pada mulanya tidaklah 

mudah ditentukan. Dalam waktu yang cukup lama  jejak awal dari kehadirannya 

hanya dibatasi pada munculnya  Hamzah Fansuri, sufi dan penyair Melayu terkemuka 

abad ke-16 M yang meninggalkan beberapa risalah tasawuf wujudiyah dan syair-syair 

makrifat yang begitu mendalam.  Tetapi belakangan dengan ditemukannya teks 

tasawuf wujdiyah dari abad ke-14 M, yaitu Kitab Bahr al-Lahut (Lautan Ketuhanan) 

masalah kesejarahan berkenaan dengan hadirnya tasawuf falsafah dapat dipecahkan. 

Ditemukannya kitab karangan sufi dan pendakwah Islam terkenal itu Syekh Abdullah 

Arif  dengan sendirinya memberi kepastian bahwa tasawuf falsafah di Nusantara telah 

muncul dan diajarkan bersamaan dengan pesatnya perkembangan agama Islam, yaitu 

pad abad-abad ke-13 - 16 M. 

Di kepulauan Nusantara pemikiran ini sebenarnya telah dikenal pada abad ke-14 

dan 15 M, satu dua abad sebelum kemunculan Hamzah Fansuri. Jadi bertepatan 

dengan luasnya penyebaran agama Islam. Salah seorang sufi awal yang mengajarkan 

paham ini ialah Abdullah `Arif, seorang pendakwah Islam yang tinggal di  Samudra 

Pasai, kerajaan Islam paling awal di kepulauan Melayu, pada akhir abad ke-13 M. 

Tidak diketahui pasti dari mana asal tokoh ini, tetapi diketahui dia telah mengembara 

ke banyak negeri di kepulauan Melayu. Dia meninggalkan sebuah risalah berjudul Bahr 

al-Lahut al-Kitab fi Bayan al-Alif.  Kitab berbahasa Arab ini diterjemahkan ke dalam 

bahasa Melayu pad a abad ke-15 M (Mahayudin Haji Yahaya 1998).   

Sufi lain yang dikenal mengajarkan paham wujudiyah ialah seorang guru tariqat 

dari Pasai yang kemudian tinggal di Malaka pada akhir abad ke-15 M, yaitu Abdullah 

Patakan. Beliau menerjemahkan sebuah risalah tasawuf Durr al-Manzum karangan 

Maulana  Abu`Ishaq  ke dalam bahasa Melayu (Shellebear 1975:45-6). Sumber lain yang 



menyebutkan bahwa tasawuf wujudiyah telah dikenal pada masa awal sejarah Islam di 

Nusantara ialah teks-teks sufi Melayu dan Jawa abad ke-16 M.  Dari teks-teks tersebut 

diketahui bahwa pada abad terebut, karangan-karangan sufi wujudiyah terkenal seperti 

Ibn `Arabi (Fusus al-Hikam dan Futuhat al-Makkiyah), Fakhrudin `Iraqi (Lama`at), Abdul 

Karim al-Jili (al-Insan al-Kamil), dan  Abdul Rahman Jami (Lawa’ih) telah dibaca oleh  

banyak pengikut tariqat sudi Sumatera dan Jawa. 

 Namun studi teks-teks pada abad ke-15 dan awal abad ke-16 M menunjukkan 

bahwa tasawuf falsafah harus menunggu sampai munculnya Syekh Hamzah Fansuri 

dan murid-muridnya untuk berkembang dengan pesat dan tersebar luas.    Oleh karena 

itu dalam makalah ini saya akan menumpukan perhatian kepada ajaran Syekh Hamzah 

Fansuri dan penerusnya yang terkemuka Syekh Syamsudin al-Sumatra’I (w 1630 M), 

walaupun yang terakhir ini hanya dibahas secra ringkas berhubungan dengan ajaran 

Martabat Tujuh-nya yang sangat populer di kepulauan Nusantara. Tentu akan dibahas 

pula seperlunya isi kitab Bahr al-Lahut. 

Semua ajaran tasawuf didasarkan pada gagasan sentral Islam yaitu tauhid, 

keesaan Tuhan. Tetapi para sufi mempunyai cara beragam dalam menafsirkannya. 

Dasar pandangan Abdul Rauf tentang tauhid antara lain tertera dalam kitab Tanbih al-

Masyi. Dia mengajarkan agar murid-muridnya senantuasan mengesakan al-Haq (Yang 

Maha benar) dan mensucikan-Nya dari hal-hal yang tidak layak bagi-Nya dengan 

kalimat la ilaha illa Allah. Kalimat ini mengandung empat tingkatan tauhid, pertama 

penegasan menghilangkan sifat dan perbuatan pada diri yang tidak layak disandang 

Allah. Tiga tingkatan tauhid berikutnya ialah; (1) Tauhid uluhiya, yaitu mengesakan 

ketuhanan Allah; (2) Tauhid sifat, yaitu mengesakan sifat-sifat Allah; (3) Tauhid dzat, 

mengesakan Dzat Tuhan (Othman Mohd. Isa 1994:271-80. 

 

 


