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THE DYNAMICS OF SUFISM IN INDONESIAN ISLAM: 

Struggles between Philosophical and Ethical Tasawwuf 
 

Prof. Dr. Azyumardi Azra 

 

Sufism no doubt played an instrumental role in the historical course in 

Indonesian Islam, not only in the massive spread Islam in the archipelago from the late 

12th and early 13th centuries onwards, but also in the consolidation and intensification of 

Islamicity—if not orthodoxy—among many Indonesian Muslims. Sufi peripatetic 

teachers came from one place to another in the archipelago; initially preaching Islam in 

an accommodative way that created some kinds of syncretism between Islam and local 

belief and practices. The spread of Sufistic brand of Islam in the archipelago was not 

without challenges; opposition to Sufism can be found in any period of Islam in the 

archipelago. Before long, however, internal renewal and reform brought Sufism in 

Indonesia closer and closer to orthodoxy (Azra 2007; 1999; van Bruinessen 1999). 

The rise of Islamic modernism or reformism since the early 20th century, 

however, brought a new challenge to Sufism, particularly the one that was practiced 

collectively in the tarekat (Arabic, tariqah). Sufi teachers and their deputies (murshids, 

khalifahs) and murids (disciples) became convenient targets of Muslim modernists or 

reformists. And in the post-independent Indonesia, particularly during the era of 

economic development launched by President Soeharto from the early 1970s onwards, 

Sufism and tarekats were considered as having found their lowest ebb if not their last 

breath; simply because they were considered incompatible with economic, social, and 

religious development.  

This paper will discuss the development of Sufism in Indonesian Islam with a 

particular attention paid to transformation of Sufism in the course of history of 

Indonesian Islam. Far from being vanished, Sufism and tarekats continue to attract many 

Muslims from almost all walks of life in contemporary times. 



Being with the continued dynamic of religious life in Indonesia, one can expect 

that transformation of Sufism in Indonesian Islam and other kind of spirituality will 

continue to flourish. Conflicting trends and tendencies resulted from rapid religious, 

economic, social, cultural and political, would lead many believers to search for 

stronger and deeper religious experience that is provided by Sufism regardless of the 

kinds of its expression.  

But one has to admit that the impacts and consequences of the transformation of 

contemporary Sufism on the dynamics of Indonesian remain yet to be seen. But one 

thing is clear; Sufism will continue as inalienable part and parcel of Indonesian Islam. 

 



TASAWUF FALSAFAH DI INDONESIA 
DAN TOKOH-TOKOHNYA 

 
Prof. Dr. Abdul Hadi W. M. 

 
 

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. 
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Secara umum, tampaknya ada kesepakatan di kalangan para sarjana bahwa corak 

Islam awal yang masuk ke Nusantara adalah tasawuf (Johns 1961: 14, 1995: 177, 

Ricklefs 1979: 107, Dhofier 1980: 30), meski terdapat beberapa perbedaan 

menyangkut warna teologisnya. Diawali sejak abad ke-16, ajaran tasawuf, baik 

aspek zikir dan ritual amalinya, maupun rumusan-rumusan filosofisnya, menyebar 

mulai dari Aceh hingga ke berbagai pelosok Nusantara. 

Berkaitan dengan pemikiran dan formulasi filosofis tasawuf, para ulama 

Nusantara sejak awal telah terlibat dalam membincangkan konsep-konsep seperti 

fana, ittihad, hulul, wahdat al-wujud, wujudiyyah, tauhid al-wujud, martabat tujuh, dan 

lain-lain yang berkembang di dunia Islam secara keseluruhan. 

Presentasi ini tidak akan mendiskusikan atau memperdebatkan konsep-

konsep tasawuf filosofis yang pernah berkembang di Nusantara, melainkan hanya 

akan coba menelusuri akar dan sumber utama munculnya doktrin-doktrin tersebut, 

dan sekaligus mendiskusikan peta perkembangannya terutama sejak abad ke-17. 

Pembahasan pun akan dibatasi pada perkembangan pemikiran tasawuf falsafi di 

Aceh, Minangkabau, Sunda Priangan, dan sedikit Jawa. 

Penelusuran akan dimulai dari dua sumber Arab yang paling memberikan 

pengaruh terhadap corak dan pemikiran tasawuf filosofis Nusantara, yakni al-Tuhfah 

al-mursalah ila al-Nabi karya al-Burhanpuri, dan komentarnya yang berjudul Ithaf al-

dhaki bi-sharh al-tuhfah al-mursalah ila al-Nabi karya Ibrahim al-Kurani (w. 1690). 

Kemudian, tulisan ini akan menunjukkan perkembangan karya-karya yang 

mengandung pemikiran tasawuf falsafi di beberapa wilayah di Sumatra, Sunda, dan 

Jawa melalui salah satu jalurnya, yakni tarekat Syattariyah. 



Di Balik ‘Konflik’  Syekh Siti Jenar Dengan Walisongo 
 

Agus Sunyoto, M.Pd 

 

Bagi kebanyakan orang, keberadaan tokoh Syekh Siti Jenar cenderung 

dihadapkan secara frontal vis a vis dengan tokoh-tokoh Walisongo karena ajarannya 

yang dianggap menyimpang dan sesat. Hal itu, terutama bermula dari sastra babad 

yang muncul pada abad ke-18 dan ke-19 seperti Babad Demak, Serat Suluk  Wali Sana, 

Babad Purwareja, Serat Syekh Siti Jenar, Serat Wirid, dan Serat Niti Mani yang sebagian 

dipaparkan oleh D.A.Rinkes dalam De Heiligen van Java (Terj.The Nine Saints of Java, 

1996), yang menggambarkan seolah-olah masing-masing wali memiliki ajaran 

sendiri dan diperdebatkan dalam sebuah muktamar para wali yang membahas 

tauhid dan makrifat di mana salah satu di antara wali yang dianggap aneh dan 

ajarannya menyimpang adalah Syekh Siti Jenar. 

Para pengamal Tarikat Akmaliyyah yang menisbatkan ajarannya kepada 

Syekh Siti Jenar justru meyakini bahwa ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti 

Jenar yang disebut Manunggaling Kawula-Gusti, Sangkan Paraning Dumadi dan  

Sasahidan, pada dasarnya tidak  berbeda secara frontal  dengan ajaran yang 

disampaikan Wali Songo. Meski demikian, ada hal yang membuat ajaran Syekh Siti 

Jenar berbeda dengan Wali Songo, yaitu dikenalkannya tasawuf  falsafi  kepada para 

pengamal Tarikat Akmaliyyah, yang hal itu menjadikan penganut Tarikat 

Akmaliyyah memiliki kebiasaan membincang  masalah-masalah tasawuf  secara 

filosofis. Para pengikut Syekh Siti Jenar memiliki prinsip bahwa pengalaman ruhani 

fana fii Tauhid tidak bisa secara sembarangan diungkapkan dengan bahasa-bahasa 

mistis, sebaliknya harus bisa dipertanggung-jawabkan secara akal sehat. Menurut 

Abu al-Wafa’ al-Ghanimi al-Taftazani (1986) yang dimaksud tasawu filosofis adalah 

tasawuf yang ajaran-ajaranny memadukan antara visi mistis dan visi rasional 

pengazasnya. 

Kenyataannya, ajaran Syekh Siti Jenar juga dianut oleh Walisongo. Di dalam 

Serat Syekh Siti Jenar pun, jika dicermati lebih teliti pandangan Sunan Giri pada 



dasarnya tidak cukup signifikan berbeda secara esensial dengan ajaran Syekh Siti 

Jenar yang dikenal dengan sebutan Manunggaling kawula-Gusti. Data historis 

mengindikasikan bahwa Sunan Giri sebenarnya mengajarkan faham Manunggaling 

Kawula-Gusti sebagaimana selama ini ajaran tersebut hanya dinisbatkan kepada 

Syekh Siti Jenar. Temuan Aminuddin Kasdi ini sejalan dengan ajaran  tokoh 

Jayengresmi, keturunan Sunan Giri yang menjadi tokoh utama dalam Serat 

Centhini, yang  menyampaikan ajaran  manunggaling Kawula-Gusti yang  

pantheistik. Dalam naskah-naskah tua peninggalan Kyayi Tumenggung 

Pusponegoro – Bupati Gresik Pertama 1688 – 1696  -- terdapat silsilah Tarikat 

Syattariyyah yang dinisbatkan  kepada  Sinuwun Raden Paku Sunan Giri, yang 

paparan ajarannya mengindikasikan adanya faham pantheisme (Serat Kekantjingan 

Tedhak Kjaji Toemenggoeng Poesponegoro Boepati Gresik Kaping I).  Begitu pula 

dengan Sunan Bonang pun, yang dalam muktamar wali dikisahkan mengecam dan 

mencela ajaran Syekh Siti Jenar, jika dicermati lebih dalam kata-kata yang 

diucapkannya  tidak bisa ditafsirkan lain bahwa faham yang dianutnya  tidak jauh 

beda dengan faham  Manunggaling Kawula-Gusti. 

Sistem sosial keagamaan yang dijalankan sampai masa Majapahit akhir 

hingga Demak yang menganut bhagavatisme  inilah yang harus dihubungkan 

dengan konflik yang melatari ajaran Syekh Siti Jenar di satu pihak dengan ajaran 

Wali Songo di lain pihak.  Maksudnya, ajaran Syekh Siti Jenar yang disebut 

Manunggaling Kawula-Gusti itu sejatinya digunakan untuk melawan sistem sosial 

keagamaan yang lahir dari ajaran bhagavatisme di mana bukan hanya raja atau 

sultan yang menjadi pengejawantahan  Tuhan tetapi termasuk juga para kawula. Itu 

artinya  kecenderungan  raja-raja di Jawa untuk  menuai keuntungan politis sebagai 

penguasa tunggal yang mewakili Tuhan di wilayah kekuasaannya dan setelah wafat  

dijadikan sesembahan oleh para kawula, digugat lewat perlawanan ajaran 

Manunggaling Kawula-Gusti oleh Syekh Siti Jenar, sehingga membuat murka Sultan 

Demak Trenggana yang memanfaatkan para Wali Songo untuk melarang ajaran 

Syekh Siti Jenar dan menghukum berat orang-orang yang diketahui mengamalkan 

ajaran Syekh Siti Jenar.  



Dengan demikian, konflik antara Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo 

bukanlah pada aspek perbedaan prinsip dan ajaran, melainkan lebih disebabkan 

oleh faktor-faktor  yang bersifat politis mengingat gerakan dakwah yang dilakukan 

Syekh Siti Jenar dengan ajaran Manunggaling Kawula-Gusti dewasa itu lebih 

mengancam kedudukan penguasa tunggal yang didewakan daripada mengganggu 

masyarakat peralihan dari era yang terpengaruh Hindu-Buddha ke era yang 

terpengaruh Islam sufi. Cerita tentang meruncingnya konflik Syekh Siti Jenar 

dengan Wali Songo yang dituturkan sastra babad yang ditulis dalam jarak 250-300 

tahun setelah peristiwa, tampaknya harus dilihat dari kondisi politik ekspansi 

Mataram di bawah Sultan Agung dalam usaha menaklukkan wilayah-wilayah yang 

secara politis dikuasai oleh keturunan Wali Songo. 



Kebutuhan untuk Mempromosikan ‘Irfān  

dalam Sufisme Perkotaan1 
 

Prof. Dr. Oleh Kautsar Azhari Noer 

 

 

 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.  

                                                 
3William C. Chittick, The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-‘Arabi’s Metaphysics of Imagination (Albany, 

N.Y.: State University of New York Press, 1989), h. xv.  
4Michel Chodkiewicz, “Some Remarks about the Role of the Quran in Ibn ‘Arabi’s Writings,” dalam 

Syeda Sayidain Hameed, ed., Contemporary Relevance of Sufism (New Delhi: Indian Council for Cultural Relations, 
1993), h. 40.    



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.  

 



Tasawuf-Filosofis sebagai Basis Pengembangan  
Tradisi Intelektual Islam di Indonesia 

Husain Heriyanto, M.Hum1 
 

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 
                                                           
1 Penulis adalah salah seorang pendiri International Society for Islamic Philosophy (ISIP) di 
Washington tahun 2008; dia adalah akademisi sekaligus aktivis filsafat Islam dan filsafat umum yang 
mengajar di sejumah perguruan tinggi di Jakarta; aktif mengikuti konperensi-konperensi 
internasional mengenai filsafat Islam dan filsafat Barat; dan kini tengah menyelesaikan penulisan 
disertasi di Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.   



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.  





TASAWUF DALAM PERGULATAN ZAMAN:  

Dari Tasawuf Falsafi ke Tasawuf ‘Amali 

Prof. Dr. H. Nur Syam, MSi1 

 

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 
                                                           
1 Penulis adalah Rektor IAIN Sunan Ampel dan Ketua Forum Pimpinan PTAIN Se Indonesia dan ketua Bidang Sosial 
Budaya Dewan Riset Daerah Propinsi Jawa Timur.   
2 Di dalam hadits Nabi Muhammad saw,  yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dinyatakan  “ma huwa al ihsan, an 
ta’budallah kaannaka tarahu fa in lam tarahu fainnaka yaraka” yang artinya “apakah ihsan itu, ialah engkau 
menyembah Allah seakan-akan engkau mengetahuinya dan jika engkau tidak mengetahuinya maka Allah 
mengetahuimu.  



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. 

 

                                                           
3 Periksa tulisan Uka Tjandrasasmita, “The Introduction of Islam and the Growth of Moslem Coastal Cities in the 
Indonesian Archipelago” dalam Haryati Subadiyo, Dinamics of Indonesian History (Amsterdam: Northolland 
Publishing Company, 1979), 151 



FILSAFAT ISLAM & TANTANGAN ZAMAN: 

Sebuah Respons terhadap Kaum Positivis dan Agnostik1 
Prof. Dr. Mulyadhi Kartanegara2 

 
… dia (Pak Mulyadhi) adalah orang yang memiliki concern terhadap berbagai masalah 

intelektual manusia saat ini dan percaya bahwa filsafat benar-benar punya tempat 
yang penting dalam upaya kita semua memecahkan masalah-masalah tersebut. 

Haidar Bagir 
 

ISIP berpendirian bahwa filsafat Islam sangat dibutuhkan oleh Umat Islam dan umat 
manusia umumnya zaman ini 

Husain Heriyanto 
 
 

Dua pernyataan di atas telah mentmengilhami saya untuk menulis sebuah paper 

yang tujuannya adalah ingin menjawab pertanyaan apakah  filsafat—dalam hal ini 

filsafat Islam—mampu menjawab berbagai masalah filosofis yang beredar pada masa 

kita sekarang ini? Tapi karena sifatnya refleksi spontan,3 maka saya tidak bisa 

menjanjikan apapun yang bersifat komprehensif. Di sini saya hanya menuliskan apa 

yang datang pada pikiran saya pada saat menuliskannya, kemarin pagi dan pagi hari 

ini. Semoga apapun yang saya tulis bisalah sedikit banyaknya memberikan manfaat 

bagi para pembacanya. 

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, saya akan mencoba menerapkan strategi 

seperti ini. Pertama, mengenai mengenai istilah Filsafat Islam dan kedua mengenai 

tantangan. Bagi saya, yang dimaksud dengan filsafat Islam adalah: “suatu pandangan 

dunia Islam yang dipahami secara luas, meliputi sains, teologi dan mistisime yang 

berkembang sepanjang sejarah pemikiran Muslim. Jadi bukan filsafat Islam dalam arti 

                                                           
1Disampaikan pada Seminar Nasional ISIP di Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia di Jakarta, 6 Agustus 2011 
2 Penulis adalah profesor filsafat Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang. 
3 Dikatakan reflektif spontan, karena makalah ini saya tulis dalam waktu 2 x 2 jam tanpa menggunakan referensi. 



sempit yang biasanya hanya yang berkaitan dengan dunia metafisik, tetapi filsafat yang 

meliputi spektrum keilmuan yang luas dari logika, fisika, matematika dan metafisika.” 

Sedangkan yang saya maksud dengan tantangan adalah: “Segala sesuatu yang 

bisa menimbulkan bahaya atau ancaman terhadap system atau bangunan utama 

fiolosofis yang kita miliki. Selama sesuatu itu –katakanlah perkembangan-

perkembangan inteletual/filosofis--tidak membahayakan system kita, maka bagi saya 

ia bukanlah sebuah tantangan. 

Pertanyaan yang hendak coba dijawab dalam paper ini adalah apakah sistem 

filosofis kita (baca filsafat Islam) mampu menjawab tantangan yang muncul dalam 

dunia filsafat dewasa in? Kalau ya, bagamana caranya? Karena ini adalah wacana 

filosofis, maka tantangan yang akan kita coba jawab juga bersifat filosofis (jadi kita akan 

mengabaikan tantangan-tantangan lain yang tidak termasuk dalama kategori ini). 

Tantangan filsoofis yang akan dibahas di sini akan saya batasi pada dua kategori: 

tantangan Ontologis dan Epistemologis. 

Tantangan ontologis yang akan dijawab di sini adalah penolakan para filosof dan 

saintis modern tertentu—khususnya kaum Positivis--terhadap keberadaan (status 

ontologis) dunia non-empiris (ghaib).  Kaum Positivis—yang basis filosofisnya 

digunakan sebagai fondasi bagi bangunan sains modern, menolak segala macam entitas 

yang bersifat non-empiris. Sementara, tantangan epistemologis muncul dari kaum 

Agnostik--yang konon kabarnya banyak dianut oleh ilmuwan modern—menyatakan 

bahwa karena Tuhan disifati dengan sifat “tak terbatas” sedangkan manusia adalah 

terbatas, maka usaha untuk mengetahui Tuhan yang tak terbatas oleh kita yang terbatas 

adalah kontradiksi pada dirinya.” Tantangan epistemologis lain datang dari seorang 

filosor Jerman yang terkenal Immanuel Kant tentang kemungkinan ilmu (the possibility 

of knowledge). Setelah uraiannya yang panjang, Kant sampai kepada kesimpulan bahwa 

manusia dengan akalnya tidak bisa mengenal sesuatu sebagaimana adanya (das Ding an 

sich) 



TASAWUF SEBAGAI DIMENSI SPIRITUALITAS ISLAM: 

KONTEKS INDONESIA 
Dr. Arqam Kuswanjono1 

 

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 

                                                 
1 Penulis adalah Wakil Dekan Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta; 
menyelesaikan disertasinya tentang pemikiran Mulla Shadra di Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta. 



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).  

  



Philosophical Sufism and Muslims in the West 
 

Dr. Edward Omar Moad1 
 
 

Being only an eager student, and far from an expert on the tradition of 

philosophical Sufism, I will not be presenting anything of great scholarly import.  

Rather, by simply sharing how the exposure to this tradition has helped clarify my own 

evolving understanding of the relationship between Allah and creation in the years 

since I came to Islam, I intend only to discuss the following question. What need is there 

for the growing Muslim community in the West to connect to the philosophical 

dimension of Sufism; and how might Indonesian scholars contribute to making that 

connection?   

Islam in the United States is a rapidly growing community, in a diverse place 

quite distant from the traditionally geographic centers of the Muslim world.  In this 

sense, the conditions under which Islam is growing there are somewhat similar to those 

under which, historically, Islam spread in Southeast Asia.   

In other aspects, of course, the conditions are very different.  I will suggest some 

of these similar and dissimilar circumstances, and how they bear on the issue of what 

the tradition of philosophical Sufism can offer the growing Muslim community in the 

West, and how the Indonesian luminaries and literature in that vein might best help 

them access that tradition in a beneficial manner.    

 

 

                                                           
1 Dr. Omar Edward Moad received his Ph.D. in Philosophy in 2004 from the University of Missouri-
Columbia.  From 2004-2005, he was lecturer at the University of Texas-Pan American; from 2005-2008, 
he was a research fellow in the Philosophy Department at the National University of Singapore; and 
from 2008 until today, he is Assistant Professor in the Department of Humanities at Qatar University. 
 He has published papers in a wide variety of areas in Islamic and Western philosophy.      



 
Irfan Teoretis dan Paradigma Fitriawi 

 
Dr. Ammar Fauzi Heryadi1 

 
 
 

Kaidah dasarnya, Irfan atau Tasawuf bertolak dari syariat untuk menempuh 

tarikat demi mencapai hakikat. Semua doktrin yang dideskripsikan sufi-arif 

sepanjang kaidah ini diletakkan dalam disiplin Irfan Praktis sebagai lawan dari Irfan 

Teoretis. Yang belakangan ini berarti presentasi, deskripsi dan argumentasi tentang 

hakikat yang tercapai. Tugas presentasi ini tidak harus diemban seorang sufi-arif 

yang mencapai dan mengalami hakikat, tetapi juga bisa dilaksanakan oleh peneliti 

yang menganalisis presentasi sufi tersebut. Namun demikian, sejarah penggagasan 

Irfan Teoretis berawal dari statemen dan ungkapan para sufi terdahulu. 

 

Dokumen-dokumen primer dari kalangan sufi terdahulu, tak dapat 

dipungkiri, mempresentasikan berbagai eksperimen awal mereka mengungkapkan 

beragam hakikat tinggi melalui kata-kata yang tidak jarang justru mengesankan 

absurditas dan paradoks (al-syatohiyyat). Oleh sebagian sufi, gejala ini dipandang 

sebagai dampak wajar dari sebegitu tingginya pengalaman mistis dan sedemikian 

sempitnya bahasa. Kewajaran ini dipertahankan sekalipun berimbas, di antaranya, 

pada eksklusivitas sufi dan eliminasi hakikat mistisnya dari kegiatan intelektual dan 

kehidupan awam.  

 

Sejauh sejarah Irfan mencatat, baru pada abad VI H, Ibn Al-Arabi menggagas 

Irfan Teoretis secara benar-benar sistematis dalam kerangka filosofis. Kerangka ini 

diperkokoh dengan elaborasi siswa terbaiknya, Al-Qunawi, dan generasi pelanjutnya 

yang kaya akan ketajaman dan terminologi filosofis. Sejak ditinggal wafat Ibn Al-

                                                           
1 Penulis adalah peneliti filsafat Islam di Qum, Iran yang menyelesaikan program doktor tahun 2010 dalam 
bidang studi filsafat di Madrasah Imam Khomeini, Qum.  



Arabi hingga bahkan sekarang ini, Fushûsh Al-Hikam meneguhkan dominasinya 

dalam kuliah-kuliah Irfan Teoretis, komentar (syarh), deskripsi dan argumentasi 

wahdat al-wujûd; yakni dominasi yang mentradisi dalam paradigma filosofis. 

 

Apakah paradigma filosofis Irfan Teoretis ini efektif? Tentu saja, ada banyak 

gejala buruk —entah internal ataupun eksternal—para sufi terdahulu yang berhasil 

dituntaskan. Tulisan ini berusaha memeriksa sejumlah dampak paradigma ini yang 

barangkali masih menjadi kendala atau berpotensi kontraproduktif bagi penantian 

dunia kontemporer dan, sebagai alternatif, mengajukan sebuah paradigma baru 

dalam membaca wahdat al-wujûd, memetakan Irfan Teoretis, atau bahkan mengkilas-

balikkan hakikat seutuh dengan urgensi tarikat dan syariat, yakni paradigma 

fitriawi. 



“Beshara SEA” and Philosophical Tasawwuf (‘Irfan) 
 

Agnes Irawati, MA1 

 

Beshara SEA, since its inception in 2000 is located in Jakarta, Indonesia  and it 

is a part of world wide study group of The Beshara School.  The Beshara school came 

about to promote the knowledge in this world of the unity of existence.  The aim of 

the paper is to explore the occurence of Beshara SEA in relation with philosophical 

tasawwuf and antrophological background.  This study is an observation including 

library research. 

Started from  the demand of  a group of people in urban community as a 

mean to find the meaning of life, intellectual struggle, enlightenment and also 

psychological therapy, Beshara SEA emerging as a part of phenomena in 

cosmopolitan cities of what is called ‘urban Sufism’.  Beshara SEA as a study group 

is focusing on the absolute unity of existence mostly through study and meditation. 

The primary source of the materials for the study are some of the writings of 

Muhyiddin Ibn ‘Arabi.  However the group is neither a school of Ibn’Arabi nor even 

a Sufi school.   

Theoretical ‘irfan resembles philosophy as it is concerned with ontology, 

interpretation of Being: God, the universe and the human being.  The ultimate aim of 

the study is to know God.  In Beshara study group, it has no teacher as such 

therefore all are students. The reading materials and conversations play an 

important role as a tool for awakening such knowledge which can not be transferred 

but only through an understanding with the heart. Ibn ‘Arabi’s writings explain 

those things which he claims have been witnessed with his heart and his entire being 

by using the language of reason.  Since the awakening has its own term and 

condition, the need for understanding on subjects, essential principles and 

rationalistic system of philosophy  is also useful to study a passage written in the 

material source. 
                                                           
1 Penulis adalah lulusan Islamic College for Advanced Studies (ICAS) Jakarta program MA  Islamic Mysticism 
tahun 2010; kini mengajar di Universitas Atma Jaya dan aktif dalam studi dan penelitian di Beshara School 
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