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Mungkin di luar banyak perkiraan orang bahwa tasawuf atau ‘irfan 

sesungguhnya bisa berpotensi untuk menjadi basis ontologis, epistemologis dan etis 

pengembangan tradisi intelektual dan budaya ilmiah Islam di tanah air.  Pemikiran 

dan tradisi tasawuf-filosofis (‘irfan ‘ilmi) tidak hanya tak bertentangan dengan etos 

dan mentalitas rasional melainkan bahkan ia dapat menginspirasikan dan 

mengonstitusi elemen-elemen pokok kognisi dan kreativitas pikiran yang 

mentransformasikan visi spiritualitas ke dalam kerangka kerja intelektualitas.  

Bagaimana transformasi spiritual-intelektual ini bisa dijelaskan dan   sejauh 

manakah relevansi dan urgensi pembahasan ini untuk restorasi umat Islam 

Indonesia adalah dua pertanyaan pokok yang hendak dijawab dalam paper ini. 

Menurut Murtadha Muthahhari (Understanding Islamic Sciences, 2002), tasawuf 

filosofis atau apa yang dia sebut sebagai theoretical ‘irfan membahas pemahaman 

tentang wujud, yang meliputi tiga subyek pembahasan, yaitu Tuhan, alam dan 

manusia. Sebagai sebuah disiplin akademis, ‘irfan memiliki visi dan pandangan 

tentang Tuhan sebagai Realitas Hakiki, alam semesta, dan manusia. Ini berarti ‘irfan 

berhubungan erat dengan kajian filsafat karena sama-sama hendak memahami dan 

menafsirkan realitas; mereka membahas ontologi, kosmologi dan antropologi-

filosofis.  

Hal pokok yang membedakan ‘irfan dengan filsafat adalah bahwa yang 

pertama memiliki perhatian kuat terhadap perkembangan hubungan manusia 

dengan Tuhan dalam sebuah perjalanan spiritual (sayr wa suluk), sedang yang kedua 

hampir tak menaruh perhatian. Meski demikian terdapat ruang persinggungan 

subyek pembahasan yang luas di antara kedua disiplin ilmiah ini. Adanya metode 
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khas dalam ‘irfan, yakni kasyf (penyingkapan melalui pengalaman mistik) tidaklah 

serta merta bertentangan dengan metode demonstrasi rasional yang dikerjakan 

filsafat. Karena, ‘irfan sendiri tetap menggunakan prinsip-prinsip rasional dalam 

menjelaskan dan menafsirkan pengalaman itu. Sebaliknya, perkembangan filsafat 

modern juga mengarah kepada pengakuan terhadap elemen-elemen intuisi dan 

penghayatan hidup sebagaimana yang diketengahkan oleh aliran fenomenologi. 

Kemunculan eksistensialisme yang dirintis oleh Kierkegaard dan lalu bermuara 

pada Heidegger yang mengangkat isu-isu keotentikan dan kebermaknaan hidup 

sebagai manusia semakin menunjukkan adanya titik temu antara ‘irfan dan filsafat; 

sesuatu yang sudah didemonstrasikan oleh Mulla Shadra  empat abad sebelumnya. 

Sementara itu, dalam konteks perkembangan Islam di Indonesia, 

kemenangan tasawuf Sunni atas tasawuf falsafi telah turut membentuk wajah Islam 

di tanah air saat ini. Dengan penekanan pada dimensi eksoteris (syari’ah) dan amal, 

umat Islam membangun ribuan pesantren, sekolah, rumah sakit, badan-badan 

keagamaan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berbasiskan agama, dan 

beragam pelayanan umat lainnya termasuk turut melahirkan laskar-laskar pejuang 

melawan penjajahan Belanda selama tiga abad. Fakta bahwa eksistensi umat Islam 

Indonesia menjadi faktor yang diperhitungkan dalam konstelasi global hari ini 

sebagai negara Muslim terpadat di dunia tidak bisa dilepaskan dari dakwah dan 

perjuangan para da’i, ulama dan tokoh Islam yang telah dirintis sejak awal oleh Wali 

Songo pada abad 15-16 M. 

Pada sisi lainnya, sebagaimana yang diakui oleh Nurcholish Madjid, tradisi 

intelektual umat Islam di tanah air masih mentah dan belum membentuk sebuah 

apa yang disebut sebagai ‘tradisi’. Tanpa melupakan karya-karya ilmiah ulama dan 

sufi seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, Syeikh 

Nawawi al-Bantani, Syeikh Al-Palimbani, dan Sunan Bonang, sejumlah peneliti 

menyebutkan bahwa tradisi keilmuan dan intelektual umat Islam Indonesia masih 

tertatih-tatih, yang kian hari kelemahannya makin terungkap ketika umat Islam 

Indonesia tergagap merespons tantangan dan problema zaman. Dengan modalitas 

budaya dan spiritualitas yang tinggi, umat Islam Indonesia diharapkan mampu 



menawarkan spiritualitas Islam yang berdimensi humanistik dan kosmopolitan. 

Namun, karena kelemahan dalam tradisi intelektualitas, umat Islam Indonesia 

terkesan tak mampu menjawab tantangan dan harapan tersebut. Di sinilah letak 

urgensinya integrasi visi spiritual dan kreasi intelektual harus bekerja. Dan tasawuf-

filosofis (‘irfan) bisa turut membangun integrasi tersebut.  


