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 Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panitia 

Seminar atas kehormatan yang diberikan kepada saya sebagai narasumber pada 

seminar dengan tema “Melacak Tasawuf Filosofis di Indonesia” pada hari ini di 

tempat yang terletak di kampus prestigius. Judul makalah ini, seperti tertera di atas, 

adalah judul yang diberikan oleh Panitia Seminar kepada saya. Dalam judul ini ada 

dua kata yang perlu diklarifikasi, yaitu: “‘Irfān” dan “Sufisme perkotaan.” Istilah 

‘irfān untuk menyebut tasawuf tidak popular di dunia Sunni. Istilah ini popular di 

dunia Syi‘i sebagai pengganti istilah “tasawuf.” 

Yang dimaksud dengan ‘irfān dalam konteks ini adalah tasawuf mazhab Ibn 

‘Arabi, yang sering disebut tasawuf filosofis (al-tashawwuf al-falsafī). Tasawuf 

mazhab Ibn ‘Arabi dikenal terutama dengan doktrinnya tentang Kesatuan Wujud 

(wahdat al-wujūd). Bagi para penganut tasawuf mazhab ini, tasawuf yang benar atau 

tasawuf dalam arti sebernarnya adalah mazhab Kesatuan Wujud. Tasawuf yang 

bukan mengikuti mazhab Kesatuan Wujud bukanlah tasawuf dalam arti sebenarnya. 

Javad Nurbakhsh, Syekh Tarekat Ni‘matullah saat ini, dengan tegas mengatakan, 

“Sufism is principally a school of the Unity of Being (wahdat al-wujūd).”2 (Tasawuf secara 

prinsipal adalah mazhab Kesatuan Wujud [wahdat al-wujūd]). Karena itu, ‘irfān pasti 

mendukung doktrin Kesatuan Wujud; tidak ada ‘irfān tanpa doktrin Kesatuan 

Wujud.  

Ibn ‘Arabi menempatkan dirinya dalam arus utama Islam ini dengan 

mendasarkan semua ajarannya pada al-Qur’an dan hadis. Dalam hal ini ia berpisah 

                                                 
1 Makalah ini disampaikan pada seminar dengan tema “Melacak Jajak Tasawuf Filosofis di Indonesia” di 
Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia di Depok pada Sabtu, 6 Agustus 2011. 
2 Javad Nurbakhsh, “Two Approaches to the Principle of the Unity of Being,” dalam Leonard 
Lewisohn, ed., The Heritage of Sufism: The Legacy of Medieval Persian Sufism (1150-1500), Volume 
2 (Oxford: Oneworld, 1999), h. xv.  



jalan dengan para filosof dan para teolog, yang jauh lebih mungkin memperoleh 

ilmu-ilmu mereka dari sumber-sumber lain. Ibn ‘Arabi mengukuhkan 

logosentrismenya sendiri dengan mengklaim berulang kali bahwa pengetahuan 

yang diperoleh melalui “pembukaan” atau “penyingkapan” (fath, kasyf) sebenarnya 

berkenaan dengan makna al-Qur’an. Ini adalah hal penting mendasar yang terlalu 

sering dilupakan dalam studi tentang Sufi ini. Al-Futūhāt al-Makkiyyah 

(Penyingkapan-penyingkapan Makkah), seperti karya-karya lain Syekh Akbar ini, 

tidak lain dari tafsir al-Qur’an.3  Dengan tepat Michel Chodkiewicz, salah seorang 

pengkaji terbaik tentang Ibn ‘Arabi, mengatakan bahwa tidak mungkin memahami 

karya-karya Syekh Akbar ini tanpa mengingat — meskipun ketika tidak ada kutipan 

langsung atau rujukan jelas pada ayat-ayat al-Qur’an — al-Qur’an selalu hadir 

dalam segala sesuatu yang dia tulis.4 

Ungkapan “Sufisme perkotaan” adalah terjemahan ungkapan Inggris “Urban 

Sufism,” yang mengandung arti Sufisme atau tasawuf yang tumbuh dan 

berkembang di wilayah perkotaan atau di kota. Ungkapan ini mungkin baru mulai 

populer dalam wacana Sufisme pada permulaan abad ini, ketika workshop yang 

bertema “Urban Sufism: Alternative Paths to Liberalism and Modernity in Contemporary 

Islam,” yang diselenggarakan oleh Griffith University, Brisbane, Australia, dan IAIN 

(sekarang UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Orang yang paling besar andilnya 

mempopulerkan ungkapan “Urban Sufism” tampaknya adalah Julia Day Howell, 

Guru Besar pada Griffith University, yang mempelopori dan mengatur workshop itu. 

 Pada masa kini kota-kota, terutama kota-kota besar, tentu memiliki fasilitas-

fasilitas yang jauh lebih hebat dan canggih untuk mengadakan aktivitas-aktivitas 

spiritual dan sufi. Kota-kota besar di Indonesia, misalnya, adalah tempat 

berkumpulnya banyak kelompok kelas menengah dan kelas atas, yang tentu akan 

lebih mudah menyelenggarakan pengajian dan praktik pelatihan spiritual, termasuk 

mengadakan pengajian dan pelatihan spiritual dengan mendatangkan para guru, 

pemimpin, atau pembimbing spritual dari luar negeri.  
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Dapat kita katakanabahwa ‘Irfān atau tasawuf filosofis menampilkan wajah 

Islam yang ramah, sejuk, manusiawi, dan menarik, dan tidak mempersoalkan 

identitas kebangsaan, etnis, politik, ideologi, dan agama. Sikap ramah tasawuf 

filosofis berakar pada watak esoteriknya, yang melampaui bentuk-bentuk 

(eksoterik) semua agama dan semua kepercayaan, yang merupakan tembok-tembok 

pemisah antara para penganutnya. Watak esoterik telah membuat tasawuf filosofis 

toleran, terbuka, pluralis, inklusif, lentur, dan adaptif terhadap unsur-unsur yang 

datang dari luar tanpa mengorbankan ajaran-ajaran esensialnya.  

 


