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Para ahli membedakan tasawuf menjadi dua, yaitu tasawuf falsafi dan tasawuf 

sunni. Tasawuf falsafi adalah tasawuf di kembangkan atas dasar pemikiran filosofis 

manusia. Tasawuf falsafi cenderung bersifat iluminatif (isyraqiyyah) yang sudah 

dikembangkan oleh para filsuf Yunani seperti Pythagoras, Plato dan Plotinos, yaitu 

dengan menempuh fase penanggalan diri dari segenap keinginan duniawi (tajarrud), 

latihan spiritual (riyadhah) dan amalan ibadah hingga mencapai tahap penyingkapan 

hakiki (kasyf). Adapun tasawuf sunni mendasarkan kasyf pada Al Qur’an dan Sunnah 

Nabi. (Hilal, 2002: 20). 

Muhyiddin ibn Arabi ibn Ali adalah seorang filosof sekaligus sufi yang lahir di 

Murcia-Spanyol tahun 560 H/1164 M. Ajarannya yang paling terkenal adalah wahdatul 

wujud. Paham ini merupakan perluasan dari paham hulul al Halaj. Dikatakan perluasan 

karena nasut diganti dengan khalq (makhluk) sedang lahut menjadi al Haqq (Tuhan). 

(Siregar, 2000: 183).  Ada pendapat mengatakan bahwa Ibn Arabi tidak pernah 

menamakan ajarannya wahdatul wujud, karena berdasarkan penelitian WC. Chittick, 

Sadr al-Din al-Qunawi (w. 673/1274) adalah orang pertama yang menggunakan istilah 

wahdatul wujud, hanya saja al-Qunawi tidak menggunakannya sebagai suatu istilah 

teknis yang mempunyai makna khusus 

Tasawuf dalam perkembangannya juga bersentuhan dengan budaya sehingga 

keduanya berinteraksi dan saling mempengaruhi.  Di Jawa misalnya, persentuhan itu 

tampak dalam ritualitas  seperti banyaknya macam-macam puasa  seperti puasa mutih, 

ngrowot, ngrame, ngalong dan lain-lain. Berbagai bentuk puasa tersebut dilakukan oleh 

sebagian umat Islam, penganut kejawen juga penganut Hindu dan Budha dalam 

rangka penyucian jiwa dan pendekatan diri kepada Tuhan. Hal yang menarik dari 
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fenomena ini adalah meminjam istilah yang sering digunakan oleh perennialisme 

bahwa ada ‘tradisi’ yang secara essensial sama, yang hadir pada dimensi waktu dan 

ruang yang berbeda yang bersifat perennial/abadi. 

Naskah-naskah lama yang berasal dari Sumatra menunjukkan bahwa corak 

keislaman yang berkembang di Indonesia berorientasi pada sufisme. Peran ulama 

tasawuf dalam struktur kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam di Aceh hingga masa Wali 

Sanga di Jawa sangat kuat, hanya saja ciri khas tasawuf ini pada era sekarang tidak 

berkembang bahkan tidak kelihatan. 

 Di kawasan Sumatra bagian utara muncul empat sufi terkemuka, yaitu Hamzah 

Fansuri (± abad 17 M) di Barus. Karyanya yang terkenal adalah Asrar al ‘Arifin dan 

Syarab al ‘Asyikin’. Dari karya-karyanya diketahui bahwa ia penganut dan pengembang 

doktrin wahdatul wujud Ibn Arabi. Syamsuddin Pasai (w. 1630 M) penulis Jauhar al 

Haqoriq dan  Miraat al Qulub, selaku murid Fansuri ia juga mengembangkan faham yang 

sama. Abd Rauf Singkel (w. 1639 M) penulis Miraat at Thullab, dia penganut tarekat 

Syattariyah dan Nuruddin ar Raniri (w. 1644 M) penulis Bustan al Salatin, dia penganut 

tasawuf sunni as Syafi’iyah dan penentang keras Hamzah Fansuri.  Keempat sufi ini 

adalah penasehat sultan pada masanya. Pada periode itu ada tiga tarekat yang 

berkembang yaitu Tarekat  Qadariyah, Naqsyabandiyah, Syattariyah dan Rifa’iyah. 

Setelah berdirinya kerajaan Islam Pasai, perkembangan Islam semakin meluas ke 

seluruh wilayah Sumatra dan pesisir utara Jawa ( Siregar, 2000: 216).  

  


