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Membicarakan Islam tentu saja menjadi kurang sempurna jika tidak 

membicarakan dunia tasawuf. Hal ini tentu saja disebabkan oleh sejarah perkembangan 

Islam yang tidak bisa dilepaskan dari peran tasawuf di dalamnya.  Di dalam teks Islam 

yang sangat masyhur, bahwa selain terdapat pertanyaan tentang ma huwa al Iman, lalu 

ma huwa al Islam, juga terdapat pertanyaan ma huwa al ihsan.2 Konsepsi al ihsan inilah 

yang kemudian dipahami sebagai pembicaraan tentang dunia tasawuf yang memang 

terkait dengan aspek esoteric agama ini. 

Secara historis-tekstual, bahwa ajaran tasawuf bisa dilacak keberadaannya 

sampai nabi Muhammad saw. Beliau adalah seorang Nabi yang memang mengajarkan 

kehidupan spiritual  dalam coraknya yang mendalam atau esoteric. Nabi Muhammad 

saw memang tidak hanya mengajarkan tentang berislam dalam coraknya yang formal-

fungsional atau eksoterisme akan tetapi juga mengajarkan agama yang substansial-

fungsional atau esoterisme. Dari kategorisasi umum kemudian dikenal ada tasawuf 

falsafi, tasawuf akhlaqi, tasawuf ‘amali. Ketiganya tentu memiliki substansi 

pembenaran sesuai dengan dasar pijakannya masing-masing. Akan tetapi yang jelas 

bahwa tasawuf memiliki dasar sesuai dengan konsepsi Islam yang orisinal.  

Di dalam perkembangannya, tasawuf yang merupakan warisan intelektual Islam 

tersebut kemudian menjadi ordo-ordo keagamaan yang bervariasi.  Tarekat yang 

bermacam-macam tersebut kenyataannya memiliki jalur spiritual kepada dua orang 
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sahabat Nabi Muhammad saw, Abu Bakar al Shiddiq dan Ali ibn Abi Talib. Tarekat 

yang kemudian menjadi ordo-sufisme, tentu dapat dikaitkan dengan tasawuf  falsafi, 

tasawuf ‘amali dan tasawuf akhlaqi. Namun demikian, kecenderungan akhir-akhir ini 

menunjukkan bahwa tasawuf  ‘amali jauh lebih dominan ketimbang lainnya. 

Tasawuf memiliki peran yang sangat penting di dalam proses Islamisasi di dunia 

ini. Tidak terkecuali di Indonesia.  Di antara sekian banyak teori tentang islamisasi di 

Nusantara, maka Islamisasi melalui tasawuf menempati posisi yang paling strategis. 

Corak Islam di Nusantara yang mengedepankan Islam kultural, adalah sangat bercorak 

Islam tasawuf.3  

Tasawuf falsafi yang di masa lalu pernah memiliki akar kuat di kalangan 

penganut tasawuf akhirnya harus stagnan di tengah pemahaman agama yang lebih 

puristik. Melalui penyaringan yang dilakukan oleh kaum suni tradisional-puristik, 

maka tasawuf falsafi mengalami kesulitan berkiprah, sehingga   semakin menguatkan 

gerakan tasawuf-akhlaki maupun tasawuf ‘amali. 

Perubahan tersebut sangat kelihatan akhir-akhir ini, di mana semangat untuk 

pengorganisasian tasawuf ‘amali semakin kuat. Tarekat seperti Syadiziliyah, Qadiriyah 

wa Naqsyabandiyah bahkan Gerakan Shalawat Wahidiyah semakin kuat mengarah 

kepada pemahaman ajaran Islam yang lebih puristik, sehingga ajaran tarekat yang 

banyak diambil adalah dimensi akhlaknya dan bukan pemikiran filosofiknya. 
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