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MOTTO

Bertindaklah walau sedikit 

daripada berangan-angan ingin bertindak banyak.1

Zainal Arifin Thoha

1Zainal Arifin Thoha, Aku Menulis Maka Aku Ada (Yogyakarta, Penerbit Kutub, 2007), 
hlm. 34
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ABSTRAK

Whirling Dervishes sering disebut juga Tari Sufi, 
atau Sema—yang artinya mendengar, berasal dari wilayah 
Anatolia, Turki, sejak abad ke 13. Pencetusnya adalah 
Maulana Jalaluddin Rumi (Mevlana Celaleddin Rumi). Tarian 
ini merupakan sebuah dari tari meditasi diri, yang diharapkan 
para pelakunya bisa menggapai kesempurnaan pada imannya, 
menghapus nafsu, ego dan hasrat pribadi dalam hidupnya. 
Untuk bisa lihai melakukan tarian ini, penari harus melakukan 
beberapa ritual, yang paling pokok adalah melakukan zikir. Di 
Pondok Maulana Rumi, Tarian Sufi ini diiringi oleh musik, 
dan sholawat, sebagai gambaran perjalanan mistik khas 
pemahaman para mistikus Jalaluddin Rumi.  

Di Pondok Pesantren Maulana Rumi, tarian sufi 
dijadikan pijakan spiritual untuk mengingat asal usul kelahiran 
dan proses mengenal Tuhan. Sejak berdirinya Pondok tersebut, 
sudah mengindikasikan bahwa ideologi Pondok Pesantren 
tersebut adalah pondok para pecinta. Sesuai dengan sajak-
sajak Maulana Rumi yang mendengungkan keagungan cinta, 
yang berbentuk tarian cinta.       

Penelitian ini dilakukan untuk melihat lebih jauh 
pengaruh dan pengalaman religius penari Sufi. Untuk 
menjawab permasalahan tersebut pengumpulan data dilakukan 
dengan observasi, partisipasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat 
deskriptif analitis. Setelah data penelitian terkumpul, peneliti 
menganalisis Pengalaman Religius Penari Sufi di Pondok 
Pesantren Maulana Rumi di Desa Timbulharjo, Kecamatan 
Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dengan menggunakan 
teori pengalaman beragama menurut William James.   

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, 
Tarian Sufi di Pondok Pesantren Maulana Rumi, menjadi 
media dzikir dan dakwah, juga sebagai sarana pencapaian 
kematangan dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada 
Tuhan.    
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BAB I 
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah   
Sepanjang sejarah manusia, pengalaman berjumpa 

dengan Realitas Mutlak—atau Tuhan, menarik perhatian 

para ahli dan intelektual. Hasil kajian Karen Amstrong 

tentang sejarah agama, mengatakan bahwa manusia 

seutuhnya adalah makhluk spiritual. Ada alasan kuat 

untuk berpendapat bahwa homo sapiens juga merupakan 

homo religius. Manusia mulai menyembah dewa-dewa 

setelah mereka menyadari bahwa mereka adalah manusia.1

Ketika mereka menciptakan karya seni, pada saat 

yang sama, mereka juga menciptakan agama. ini bukan 

karena mereka ingin menaklukkan alam—keimanan 

awal ini mengekspresikan ketakjuban dan misteri yang 

senantiasa merupakan unsur penting pengalaman beragama 

tentang dunia yang menggetarkan dan mengagumkan. 

Sebagaimana seni, agama merupakan usaha manusia 

untuk menemukan makna dan nilai kehidupan, di tengah 

derita yang menimpa wujud kasatnya.

Pengalaman-pengalaman besar agama di dunia 

mempunyai sisi yang berbeda satu sama lain, bukan karena 

isi, tetapi kadang-kadang lantaran pengungkapannya. 

Pengalaman ini menjadi ada untuk yang lainnya, hanya 

dalam tingkat yang diperlukan pasti akan diungkapkan.2 

Terkait dengan homo religious tersebut, tidak jauh berbeda 

1Karen Amstrong, Sejarah Tuhan (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 20. 
2Joachim Wach, Ilmu Perbandingan Agama, Inti dan Bentuk Pengalaman Keagamaan 

(Jakarta: Penerbit Rajawali, 1984), hlm. 89.

1
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dengan orang yang sedang jatuh cinta, ia tidak pernah 

berharap dapat mengungkapkan perasaan, pemikiran dan 

instuisinya secara sempurna, hanya tepat bila dikatakan 

bahwa “kedua macam watak lahiriah yang terpenting 

dari tingkah-laku manusia adalah pengungkapan dan 

komunikasi.” 

Carl Gustav Jung seorang psikiater asal Swiss 

mengatakan bahwa, jalan menuju agama adalah jalan 

menuju keutuhan. Jadi untuk mencapai kesempurnaan 

bagi seseorang, tidak ada jalan lain kecuali hanya meyakini 

dan menjalankan agama yang diyakininya dengan 

penuh.3 Dalam terma-terma metafisika, pengalaman 

mistik (mystical experience), atau religius experience—

pengalaman beragama, adalah bersifat Eksoteris, karena 

terjadi pada “ruang sebelah dalam” (inner space) manusia. 

Sedangkan dalam kehidupan manusia, yang homo religius 
itu, selalu mengembangkan inner space dan berhubungan 

langsung dengan pusat kekuatan kosmik atau dalam 

bahasa teologi disebut Tuhan.4    
Joachim Wach menandai, motivasi untuk 

mengung kap kan Realitas Mutlak—atau Tuhan itu. 

Pertama, adanya suatu sifat yang eksplosif. Orang pasti 

akan memperlihatkan perasaan gembira, susah, perasaan-

perasaan segan, takut, dan suka cita yang memenuhi hati si 

pemuja. Lebih jauh, teriakan keagamaan dapat merupakan 

adanya dorongan untuk mengadakan kemonikasi dengan 

3Aris Saefulloh, “Peran Agama Sebagai Sarana Mengatasi Frustasi dan Depresi: Sebuah 
Telaah Psikologis”, Dakwah dan Komunikasi (KOMUNIKA), vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2008, 
hlm. 240. 

4Muzairi, “Dimensi Pengalaman Mistik (mystical experience) dan Ciri-cirinya,” Religi, 
vol. x, No. 1, Januari 2014, hlm. 51.   
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pihak lain, melalui suara, kata-kata, isyarat, atau tingkah 

laku, atau shock, serta memberikan gambaran mengenai 

apa yang telah dilihat kepada mereka.

Menurut Jung, manusia akan menemukan jiwa keaga-

maannya yang maksimal, apabila manusia melaku kan 

aktualisasi diri atau ritual-ritual secara mandiri (khusu’), 
dan tidak akan diperoleh dengan hanya mengikuti ritual-

ritual yang sifatnya kolektif (secara bersama). Lebih 

dalam, Jung mendefinisikan agama sebagai keterkaitan 

antara kesadaran dan proses psikis tidak sadar yang 

memiliki kehidupan tersendiri. Dengan demikian, agama 

baginya sangat berperan positif dalam penyembuhan dan 

pengembangan psikologis manusia. Tujuan sufisme atau 

tasawuf sebagaimana mistisisme di luar islam, adalah 

memperoleh hubungan langsung yang disadari dengan 

Tuhan, sehingga disadari benar bahwa seseorang berada 

di hadirat Tuhan. intisari dari mistisisme, atau sufisme, 
ialah kesadaran akan adanya komunikasi, atau dialog 

antara roh manusia dengan Tuhan, dengan mengasingkan 

diri atau berkontemplasi.5  

Dalam pandangan Abraham H. Maslow, salah 

seorang tokoh dan sekaligus pelopor psikologi tran sen-

dental, mengatakan bahwa seseorang yang mengak-

tualisasikan dirinya tidak akan lagi tertekan oleh perasaan 

cemas, perasaan risau, tidak aman, tidak terlindungi, 

sendirian dan tidak dicintai.6 Seseorang itu sudah terlepas 

dan tidak lagi terbelenggu oleh kebutuhan duniawi (basic 

5K. Permadi, Pengantar Ilmu Tasawuf (Jakarta: Rineke Cipta, 1997), hlm. 22.
6Abraham H. Maslow, Motivation and Personality terj. Achmad Fawaid & Maufur 

(Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2017), hlm. 20.
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need), yang ada hanya kebutuhan mencapai kebenaran 

atau dalam bahasa agama disebut “Tuhan”.7 

Aktualisasi diri terjadi ketika seseorang beranjak 

naik dari hirarki kebutuhan, ke arah hirarki keberadaan. 

Melalui aktualisasi diri itulah pada akhirnya seseorang 

dapat mencapai pengalaman puncak (peak exsperience). 
Maksud dari pengalaman puncak adalah saat seseorang 

sedang mangalami ekstase, perasaan bersatunya diri 

seseorang selaku mikrokosmos dengan alam raya 

(makrokosmos), hal ini dalam terminologi tasawuf adalah 

tujuan akhir dari pencaian kebenaran, yaitu penyatuan 

antara tiga relitas kosmos (mikrokosmos, makrokosmos, 
dan metakosmos).8 Bagi seseorang yang mempunyai 

kedekatan dengan diri (mikrokosmos), dan alam raya 

(makrokosmos), kesadaran seperti itu akan menimbulkan 

pengalaman keagamaan pada dirinya sendiri, mengenai 

hubungannya dengan Tuhan (metakosmos), yang 

terefleksikan dalam sikap hidup, baik rasa takut, dan 

cinta. 

 Dalam buku Akulah Angin, Engkaulah Api, 
Annemarie Schimmel berkata, bagi manusia yang sadar, 

ada banyak jalan menjumpai Tuhan, adalah sebanyak 

jumlah umat manusia.9 Kata “jumpa” dalam KBBi, 

bisa berarti berpandangan, bertemu muka, bersua, dan 

menghadap. Dan hal tersebut bisa dilakukan dalam 

7Hasyim Muhammad, Dialog Antara Tasawuf dan Psikologi, Telaah atas Pemikiran 
Psikologi Humanistik Abraham Maslow (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 10. 

8Hasyim Muhammad, Dialog Antara Tasawuf dan Psikologi, Telaah atas Pemikiran 
Psikologi Humanistik Abraham Maslow, hlm. 13. 

9Annemarie Schimmel, Akulah Angin, Engkaulah Api: Hidup dan karya Maulana Rumi 
(Bandung: Mizan Pustaka, 2016), hlm. 12.   
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banyak cara, berbagai tradisi agama mengajarkan hal 

tersebut. Dalam sejarah agama islam, menjumpai Tuhan 

dengan cara menari mungkin tidak biasa. Tetapi fenomena 

tersebut bisa kita temukan dalam tradisi tasawuf. 

Tasawuf memberi banyak ruang dan kemungkinan untuk 

mengekspresikan, bagaimana seseorang beragama.     

           Whirling Darvish, adalah salah satu bentuk ekspresi 

beragama yang cukup terkenal di Timur maupun di Barat. 

Seni tari mistik ini, dipelopori Maulana Jalaluddin Rumi, 

di Turki. Beberapa cendekiawan barat, menggolongkan 

Whirling Darvish, sebagai Divine Dance—tari ketuhanan. 
Whirling Darvish, juga dikenal dengan Mevlevi Sema 
Ceremony. Dalam bahasa Arab, kata Sema atau sama’ 
berarti “mendengar”. KBBi menyebutkan, kata kerja 

“mendengar” adalah menangkap suara (bunyi) dengan 

telinga. 

 Melalui medium telinga, penari berusaha fokus 

dan meraih pada satu titik konsentrasi. istilah sama’ 

(mendengar) dalam Tari Sufi, mempunyai kedekatan 

dengan istilah meditasi, dalam tradisi Buddha, yaitu 

pemusatan pikiran dan perasaan, bisa juga dilakukan 

dengan proses ‘mendengar’—menghayati sesuatu dengan 

mendengarkan. Dalam hal ini, musik hadrah dan sholawat 

burdah menjadi medium bagi cara kerja sama’ ketika para 

penari sedang menari. 

 istilah Tari Sema di indonesia tidak terlalu dikenal, 

orang-orang lebih suka menyebut Tari Sufi. Tidak salah 

menyebut tari Sema tersebut sebagai Tari Sufi. Karena 

dalam sejarahnya, para sufilah yang melakoni tarian 
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mistik tersebut, sebagai tari mistikal—tari ketuhanan. 

Hal berharga yang patut penulis apresiasi adalah, Tari 

Sufi diakui oleh UNESCO (United Nations Educational, 

Scientific, and Cultural Organization) sebagai salah satu 

tradisi agung, tradisi lisan yang tak ternilai harganya.10 

 Sebagaimana dalam sejarahnya, tarian ini 

bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan 

ekspresi cinta seorang hamba kepada Tuhan, serta kepada 

sosok manusia sempurna—Nabi Muhammad SAW. Dan 

untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sebagaimana 

dianjurkan Nabi, adalah dengan cara berzikir. Para 

pengikut Tarekat Maulawiyah, mengembangkan metode 

yang berbeda dalam berzikir, yaitu dengan berputar ke kiri 

melawan matahari. Sehingga terciptalah tarian Sema atau 

yang kita dikenal dengan Tari Sufi. Di tengah laju dunia 

yang begitu pesat, dan terpaan krisis identitas manusia 

modern, Tari Sufi menjadi titik tolak dari dunia modern. 

Adanya Tari Sufi yang di tengah-tengah masyarakat 

yang keranjingan materialisme akut. Tari Sufi juga ikut 

andil menyemarakkan pertumuhan laju dunia modern.  

Terbukti ketika penari Sufi tampil di acara besar, sepertti 

di mal-mal, di kampus Kristen, dan majelis Sholawatan. 

 Penulis mempunyai kecurigaan, benarkah Tari 

Sufi sudah kehilangan spirit ruhaniahnya sebagai tari 

mistik, hal ini pernah disampaikan Annemarie Schimmel 

dalam bukunya, Riwayat Hidup Rumi, bahwa ada sesuatu 

yang hilang dari tari mistik tersebut. Kasus yang terjadi 

10 iqbal M. Ambara, Maulana Rumi Sang Sufi Humanis (Yogyakarta: Penerbit Lukita, 
2010), hlm. 107.  
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indonesia, lebih khusus yang penulis teliti di Pondok 

Pesantren Maulana Rumi, penulis tidak menganggap 

hal tersebut sebagai “sesuatu yang hilang” seutuhnya. 

Karena di Pondok tersebut baru memulai, atau merintis 

Tari Sufi sebagai hal yang baru.   

 Oleh sebab itu, penulis tertarik meneliti Tari Sufi 

di Pondok Pesantren Maulana Rumi, lebih jauh, untuk 

mengetahui keberadaan tari mistik tersebut. Bagaimana 

tari mistik tersebut berkembang, eksis, dan berpengaruh?. 

Serta bagaimana cara mereka menghayati, dan berusaha 

menghadirkan Tuhan? jika benar bahwa Tari Sufi 

tersebut adalah tari ketuhanan. Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut sebenarnya untuk menegaskan kembali, bahwa 

tari mistik tersebut tidak kehilangan identitasnya sebagai 

tari religius. Tujuannya adalah kembali keakar rumput.

B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik 

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik Tarian Sufi di Pondok Pesantren 

Maulana Rumi? 

2. Bagaimana pengalaman religius penari sufi di Pondok 

Pesantren Maulana Rumi?

C. Tujuan dan Kegunaan
Penulis memiliki beberapa tujuan,  adapun tujuan dan 

kegunaan sebagai berikut: 
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1. Tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui praktek Tarian Sufi secara 

lebih dalam di Pondok Pesantren Maulana Rumi, 

sejak kapan berlangsung dan bagaimana tarian 

mistik tersebut memberi pengaruh kepada si 

penari dan masyarakat.    

b. Untuk mengetahui pola perilaku penari sebelum 

dan sesudah mengenal tarian mistik tersebut dan 

seberapa jauh Tarian Sufi memberi kontribusi 

kepada penarinya, serta terhadap interaksi sosial-

keagamaan.   

2. Kegunaan 

a. Manfaat Teoritis 

Agar dapat memberikan pengetahuan dan 

penjelasan tentang Tarian Spiritual dan 

pengaruhnya di Pondok Pesantren tersebut. 

Selain itu juga dapat dijadikan rujukan dalam 

pembelajaran atau kajian yang berhubungan 

dengan praktek tasawuf  khususnya yang berkaitan 

dengan Tarian Sufi sebagai seni islam. 

b. Manfaat Praktis  

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi 

penulis dan pembaca. Adapaun manfaat yang 

terpenting adalah agar lebih dalam menghayati 

dalam cara beragama seseorang, lewat praktek 

seni baik mendengarkan musik atau dengan 

menari sama’.     
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D. Tinjauan Pustaka 
 Tinjauan pustaka adalah memberi penjelasan 

mengenai hasil penelitian sebelumnya, tujuannya agar 

tidak terjadi pengulangan dalam penelitian karya ilmiah 

atau tidak terjadi plagiasi, maka penulis telah melakukan 

telaah terhadap berbagai literatur sebelumnya yang 

berkaitan dengan kajian penulis, bahwa judul yang diteliti 

berbeda konteksnya dengan peneliti lainnya.

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis akan 

memaparkan secara singkat hasil peneltian sebelumnya, 

baik skripsi, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan tema 

yang akan diteliti sebagai berikut: 

Skripi Choiriyah, tahun 2009 yang berjudul 

“Refleksi Jalaluddin Maulana Rumi Terhadap Tari 
Mistis Sema Pada Tarikat Nagsyabandiyah Haqqani 
(Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Arab 
Universitas Indonesia, Depok).”11 Mengulas tentang 

sejarah berdirinya Tarikat Naqsyabandiyah Haqqani, 

masuknya ke indonesia, perjalanan spiritual mursyid dan 

dzikir Tarikat Nagsyabandiyah. Juga mengulas tentang 

sejarah tarian Sema Maulana Maulana Rumi sebagai 

dzikir tarikat yang menggunakan musik.

 Skripsi Mohammad Zainuddin, tahun 2015 yang 

berjudul “Pondok Pesantren Tasawuf, Studi Terhadap 
Pondok Pesantren Maulana Rumi, di Desa Timbulharjo, 
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa 

11Choiriyah, “Refleksi Jalaluddin Maulana Rumi Terhadap Tari Mistis Sema Pada Tarikat 
Nagsyabandiyah Haqqani”, Skripsi Fakultas ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Arab 
Universitas indonesia, Depok, 2009, hlm. 21-42.    
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Yogyakarta (Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Universitas 
Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta).”12 Skripsi ini 

mengulas Pesantren Tasawuf yang berbasis tradisional, 

yang mengkususkan diri mengkaji pemikiran-pemikian 

sufistik Jalaludddin Rumi, ibn Arabi, dan al-Ghazali. 

Secara keseluruhan mengupas sejarah pesantren—dan 

kontribusi pesantren tasawuf kepada masyarakat.    

Buku Annemarie Schimmel, Dimensi Mistik dalam 
Islam, terj. Sapardi Djoko Damono, dkk.13 Buku ini cukup 

kompleks menjelaskan garis besar sejarah tasawuf klasik, 

tarekat, manusia dan kesempurnaannya, tarekat-tarekat 

sufi dan jamaahnya, tasawuf teosofis, mawar dan burung 

bulbul: persajakan mistik Persi dan Turki, tasawuf di 

indo-Pakistan, dan yang paling penting bagi penulis 

adalah penjelasan mengenai sama’, cinta dan proses 

peleburannya dengan Tuhan dalam mistisisme islam.

Buku Annemarie Schimmel, Dunia Maulana Rumi 
Hidup dan Karya Penyair Besar.14 Buku ini mengajak 

kita mengenal warisan-warisan kultur Konya, tempat 

Maulana Jalaluddin Rumi pernah hidup, juga karya-karya 

Maulana Rumi dengan seluruh aspeknya. Kapan memulai 

hidup sebagai mistikus dan bertemu dengan Syamsuddin 

at-Tabrizi, serta kapan menciptakan puisi-prosa, dan 

bagaimana konsep-konsep sufistiknya.     

12Mohammad Zainuddin, “Pondok Pesantren Tasawuf, Studi Terhadap Pondok Pesantren 
Maulana Rumi, di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah istimewa 
Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Adab dan ilmu Budaya, Universitas islam Negeri Sunan 
Kalijaga, Yogyakarta, 2015, hlm. 25.  

13Annemarie Schimmel, Dimensi Mistik dalam Islam terj. Sapardi Djoko Damono, dkk 
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hal. 184.

14Annemarie Schimmel, Dunia Maulana Rumi Hidup dan Karya Penyair Besar 
(Yogyakarta: Penerbit Pustaka Sufi, 2002), hal. 97. 
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Buku iqbal. M Ambara, Maulana Rumi Sang Sufi 
Humanis.15 Tidak jauh beda dengan buku sebelumnya, 

buku ini menjelaskan sejarah perjalanan hidup Maulana 

Rumi sejak kecil, pertemuanya dengan kekasih dari 

Tabriz, Salahuddin pengganti Tabriz, kisah-kisah tentang 

Maulana Rumi, kematian Maulana Rumi, karya dan ajaran 

sufi Maulana Rumi, metode pembelajaran sufi Maulana 

Rumi, tarian Darwish, syair-syair dan pengaruhyan di 

Dunia. Buku ini lebih detail menggambarkan informasi 

tentang proses ritual tarian Sufi. 

Jurnal yang ditulis Komarudin, Pengalaman 
Bersua dengan Tuhan: Perspektif William James dan al-
Ghazali, (Walisongo,volume 20, Nomor 2, November 

2012).16 Dalam jurnal ini, Komarudin mengurai 

pengalaman religius dua tokoh psikologi dan sufi, dan ia 

mengaitkan dua disiplin ilmu itu: Tasawuf dan Psikologi. 

Mencari saripati—agar kedua disiplin ilmu tersebut 

saling bersentuhan.      

Hasil telaah dari Skripsi, jurnal dan buku-buku 

di atas mempunyai kedekatan dengan judul yang dikaji 

penulis. Namun tujuan peneliti melakukan penelitian 

ini bermaksud untuk mengembangkan dan menganalisis 

dengan pendekatan dan teori yang berbeda. Penulis 

memfokuskan pada pengalaman pelaku ritual Tari Sufi, 

bagaimana mereka menghayati dan merasakan kehadiran 

Tuhan ketika sedang melakukan ritual. 

15iqbal. M Ambara, Maulana Rumi Sang Sufi Humanis (Yogyakarta: Penerbit Lukita, 
2010), hal. 84.    

16Komarudin, “Pengalaman Bersua dengan Tuhan: Perspektif William James dan al-
Ghazali,” Walisongo, volume 20, Nomor 2, November 2012, hlm. 76.  
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E. Kerangka Teori  
 Kerangka teori berarti memaparkan konsep 

teoritik secara utuh dan menyeluruh, juga berupaya 

menyajikannya dengan teori-teori pendukung yang 

relevan sebagai referensi utama dalam menghayati dan 

memahami pengalaman religius sebagai konsep ideal 

umat beragama secara mendalam.                                            

 Menurut James, suatu ajaran agama adalah 

wadah atau ruang dialog—antara penganut dan sesuatu 

yang dipercaya, yaitu Tuhan. Pengertian “agama” 

dalam pandangan James William, pararel dengan 

pengalaman, penghayatan, dan tindakan keagamaan atau 

keruhanian yang sifatnya sangat unik dan personal dalam 

keterlibatan seseorang dengan sesuatu yang dianggap 

suci—yaitu Tuhan. Oleh sebab itu, James membedakan 

antara pengalaman mistik dengan pengalaman lain. 

Dalam pandangan James pengalaman religius (religious 
eksperience) adalah sebagai sebuah pengakuan terhadap 

kekuatan di luar diri yang serba mahal, dan dapat dijadikan 

sebagai sumber nilai-nilai yang luhur, mengatur manusia 

dan alam semesta ini.  

 Dalam The Varieties of Religious Experience,17 

perjumpaan manusia dengan Tuhan—atau pengalaman 

mistik, bisa ditandai dengan empat hal. (1), Trancendency 
(situasi transenden), yakni penghayatan ectacy (fana’) 
tidak bisa dipertahankan dalam waktu yang cukup lama. 

Kecuali pada kesempatan-kesempatan yang jarang terjadi, 

17William James, The Varieties of Religion Experience terj. Gunawan Admiranto 
(Bandung: Mizan, 2004), hlm. 506-509. 
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batas yang bisa dialami seseorang sebelum kemudian 

pulih kembali ke kedaan biasa, adalah sekitar setengah 

jam, dan paling lama satu sampai dua jam. Jadi, manusia 

bisa menghayati kesatuan dengan Tuhan hanya sebentar 

kemudian sadar kembali dan merasa sebagai makhluk 

yang lemah. 

 (2). Fassivity (kepasifan), yakni pada waktu fana’ 

itu para sufi merasa dikuasai dan digerakkan oleh kekuatan 

dari atas, kehendaknya jadi lenyap atau harus dihentikan 

bahkan dalam puncak penghayatan mistik kesadaran 

kediriannya terhisap kesadaran serba Tuhan mengalami 

fana’ al-fana’. Ketika kondisi-kondisi ini muncul dengan 

jelas, orang-orang yang mengalami peristiwa itu tidak 

bisa mengingat gejala yang mereka alami, dan bisa jadi 

gejala itu tidak memberikan pengaruh pada kehidupan 

batin si subjek yang biasa.      

 (3). Neotic qualty (kualitas noetic), yakni there 
are state of insigh in to depths of truth unplumbed by the 
discurcive intelec, yaitu merasa menghayati hakekat yang 

mendalam yang tak dicampuri penaralan (intelek). Semua 

ini merupakan peristiwa pencerahan dan pewahyuan yang 

penuh dengan makna dan arti, tetapi tidak bisa dikatakan 

meskipun tetap dirasakan. Umumnya pengalaman 

keagamaan ini juga membawa perasaan tentang adanya 

otoritas yang melampaui waktu. 

 (4). Inevabily, yakni sulit tak disifati (diterangkan 

dalam rumusan kata-kata). Orang-orang yang mengalami 

peristiwa ini tidak bisa mengungkapkan uraian manapun 

yang memadai untuk bisa mengisahkannya dengan kata-
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kata. ini berarti bahwa peristiwa semacam ini harus 

dialami secara langsung, dan tidak bisa diberikan atau 

dipindahkan kepada orang lain. 

 Huston Smith, dalam buku “Kebenaran yang 
Terlupakan” berpendapat bahwa, manusia modern adalah 

manusia yang benar-benar sekuler. Sains telah menjangkiti 

pikiran-pikiran masyarakat modern, sehingga tidak ada 

peluang untuk memikirkan yang Adiluhung—Tuhan.18 

Hal senada juga disampaikan Phil Zuchkerman dalam 

penelitiannya, “Masyarakat tanpa Tuhan”, di dunia 

yang paling maju sekali pun—ada saja masyarakat dunia 

yang kehilangan identitas keagamaannya. Skandinavia 

menjadi masyarakat nomor wahid—tidak percaya dengan 

hal yang bersifat mistik, baik itu Tuhan, Yesus, surga, 

neraka, dan kebangkitan kembali.19 

F. Metode Penelitian
 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu 

mengungkap fakta dengan pengamatan dan wawancara. 

Mengingat pada umumnya suatu karya ilmiah adalah hasil 

penelitian secara ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan, dan menyajikan kebenarannya.20 Dalam 

penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian 

fenomenologi agama. Adapun jenis penelitiannya adalah 

penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan dara deskriptif: ucapan, tilisan dan perilaku 

18Huston Smith, Kebenaran yang Terlupakan (Yogyakarta; Labirin, 2018), hal. 84
19Phil Zuchkerman, Masyarakat tanpa Tuhan (Yogyakarta; Basabasi, 2018), hlm. 106. 
20Sutrisno Hadi, metodologi Research (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi 

UGM, 1979), hlm. 3.  



1 5

yang diamati dari orang atau subjek itu sendiri.21 

 Adapun langkah-langkah yang akan digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Metodologi Pengumpulan Data

 Metode pengumpulan data adalah suatu 

proses atau cara untuk menggetahui sesuatu, yang 

mempunyai langkah-langkah sistematis. Tahapan 

pengumpulan data ini yang digunakan penulis adalah:  

a. Observasi 

Dalam penelitian ini, metode yang dipakai 

adalah dengan pengamatan dan pencatatan, yaitu 

melakukan observasi secara menyeluruh terhadap 

pola perilaku santri dan Penari Sufi, bahkan jika 

diperlukan jamaah pengajian di pondok pesantren 

tersebut.  

b. interview (Wawancara)

Metode interview adalah metode pengumpulan 

data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab antara penanya dengan responden dan 

dilakukan secara sistematis dan teratur. Dalam 

metode ini penulis akan melakukan wawancara 

kepada;

1) Pengasuh Pondok Pesantren Maulana Maulana 

Rumi

Untuk mengetahui latar belakang berdirinya 

pesantren, apa itu Tarian Sufi dan bagaimana 

perkembangannya di pesantren tersebut.

21Arif Furhan, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 
hlm. 21. 
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2) Kepada beberapa santri pelaku Penari Sufi 

Untuk mengetahui sejauh mana penari 

mengetahui tarian tersebut, kenapa tertarik 

dan bagaimana melaksanakan ritual tersebut.

3) Kepada jamaah pengajian dan santri non-

pesantren 

Untuk mengetahui pola keagamaan mereka, 

bagaimana mereka menanggapi tarian tersebut.  

c. Dokumentasi  

Dukumentasi di sini meliputi materi bahan 

seperti: fotografi, video, film, memo, surat, diary, 
rekaman kasus klinis, dan sebagainya yang dapat 

diguna kan sumber data pokok berasal dari hasil 

observasi partisipan dan wawancara mendalam.22 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pencarian 

data melalui Skripsi, buku, Jurnal, dan literatur 

yang berkaitan dengan sufisme, terlebih mengenai 

sejarah Tarian Sufi dari Persia sampai indonesia.

2. Metode Analisis Data

  Analisis data dimulai dari pengumpukan data 

sedemikian komplit, lengkap dan pasti.23 Menganalisis 

data, yaitu mensistematisasi data yang sedang diteliti. 

Untuk itu penulis membaca, mempejari dan menelaah 

data yang telah diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara yang terkumpul serta data-data lainnya. 

Kemudian memodifikasi data secara keseluruhan, dan 

22M. Djunaidi Ghouny & Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogjakarta: 
Ar-Ruzz Media, 2012), hlm, 199. 

23Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif (Malang: UiN Malik Press, 
2008), hlm. 351.
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ditelaah agar dapat dikategorisasikan sesuai dengan 

tipe masing-masing. Kemudian penulis menyajikan 

dan merangkan sebagaimana adanya sesuai dengan 

yang diperoleh dari penelitian.    

3. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan penulis adalah 

menggunakan pendekatan psikologi agama, yaitu 

sebagai sarana interpretasi untuk memahami ekspresi-

ekspresi keagamaan pelaku penari sufi, di mana unsur 

pangalaman beragama dan kesadaran beragama, 

membawa pada keyakinan yang dihasilkan oleh 

tindakan (amaliah).24 Jadi Tarian Sufi sebagai simbol 

religius, adalah menjadi “pintu masuk” bagaimana 

seseorang memahami dan menghayati agamanya 

sendiri untuk menguak sedalam-dalamnya jiwa agama 

mereka. 

G. Sistematika Pembahasan 
 Sistematika pembahasan diarahkan untuk hasil 

yang jelas. Dalam penelitian ini penulis membagi lima 

bab dan beberapa sub bab. Dengan adanya sub pada 

setiap bab-nya, akan memberikan gambaran yang lebih 

spesifik sehingga penjelasan setiap babnya terarah, jelas 

dan mudah untuk dipahami. Adapun pembagian tersebut 

adalah sebagai berikut:

 Pembahasan diawali dengan Bab i, memaparkan 

secara umum segala sesuatu yang menjadi landasan utama 

dalam proses keberlangsungan penelitian yang meliputi: 

24Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama (Bandung; Pustaka Setia, 2008), hlm, 19.
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Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian 

dan terakhir Sistematika Pembahasan. 

 Bab ii berisi tentang Tinjauan Umum Pondok 

Pesantren Maulana Rumi; yang mencakup Sejarah 

Berdirinya Pondok Pesantren Maulana Maulana Rumi, 

Latar Belakang Pondok Pesantren Maulana Maulana 

Rumi, Tujuan dan visi-Misi Pondok Pesantren maulana 

Maulana Rumi, Kajian Rutin Pondok Pesantren Maulana 

Rumi. 

 Bab iii berisi tentang Pondok Pesantren Maulana 

Maulana Rumi Sebagai Representasi Tarian Sufi di Jawa, 

yang mencakup tentang Riwayat Hidup Maulana Rumi, 

Karya-karya, Tarekat Maulawiyah dan penyebarannya. 

Sebagai penegas kemudian akan membahas Tarian Sufi 

Pondok di Pesantren Maulana Maulana Rumi, meliputi 

Pengertian, Sejarah, Tujuan, dan Fungsi Tarian Sufi di 

Pondok Pesantren Maulana Maulana Rumi. 

 Bab iv berisi tentang akumulasi dari bab 

sebelumnya. Karena sejumlah data dianalisis pada bab 

ini. Jadi sejauh mana penari menghayati dan mengalami 

keberagamaannya, sebelum dan sesudah menari dan 

bagaimanakah kondisi psikologi penari saat menari, 

semua itu akan terjawab pada bab ini.  

 Bab v adalah penutup dan merupakan hasil 

dari aplikasi teori yang telah dipaparkan diatas. Untuk 

mengoreksi pada bab ini, penulis kira saran sebagai 

perbaikan. 
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BAB IV 
PENARI SUFI DAN PENGALAMAN RELIGIUS

A. Pengalaman Keagamaan Penari Sufi 
Seorang Penari Sufi akan menari ketika sholawat dan 

musik hadrah sudah didendangkan. Seorang pemandu—

Kiai, sebelum tarian itu dimulai, akan membaca doa 

“khusus” untuk leluhur, para mistikus dan dan kanjeng 

Nabi. Setelah doa selesai dibacakan, dan sholawat burdah 

mulai diiramakan. Seorang penari akan berdiri, mendekati 

tuan guru, posisi berada ditengah-tengah jamaah 

pengajian, setelah bersedekap, sang penari akan merunduk 

untuk menghormati sang Guru, kemudian mulai berputar. 

Diyanto, seorang mahasiswa Adab dan ilmu Budaya, 

di UiN Suka, akan selalu melakukan hal tersebut setiap 

kali dia hendak melakoni perannya sebagai seorang Penari 

Sufi. inspirasinya adalah Maulana Rumi, yang sanggup 

menari selama tiga hari tiga malam tanpa berhenti 

atau merasa lelah sedikit pun. Kekuatan cinta telah 

menguasainya. Seperti itulah yang diingkan Diyanto. Rasa 

cinta, atau kesenangan pada kanjeng nabi, akan sanggup 

mengalahkan rasa lelah tumpuan kakinya yang berputar. 

Diyanto mempunyai ketertarikan dengan Tari Sufi, 

adalah karena dia nyantri di Pondok Pesantren Maulana 

Rumi. Alasan lainnya, adalah karena Tari Sufi berbeda 

dengan tari pada umumnya yang dia kenal di Annuqayah, 

seperti tari samman, dipaparkan oleh Diyanto ketika 

diwawancara. Tari Sufi bukan semata-mata tari tanpa 

6 1
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energi. Meski gerakannya hanya seperti itu (berputar), 

tarian itu penuh dengan simbol-simbol Sufistik. 

Saya kutip langsung dari hasil wawancara saya 

dengan Diyanto:
Ketika pertama kali mengenal Tari Sufi, adalah 

karena kenal dan dikenalkan dengan sosok Maulana Rumi. 

Saya merasa heran, kok bisa Maulana Rumi menari tiga 

tiga malam? Peristiwa tersebut dipicu oleh Syamsuddin 

tabriz, seorang guru tercintanya yang meninggalkan 

Maulana Rumi. Pada saat itulah, Maulana Rumi Menari 

tiga hari tiga malam, dan itu bagi saya terjadi di luar 

nalar. Ketertarikan saya pada tari berikutnya adalah, 

karena minhaj-nya ke Abu Bakar. Yakni ketika Abu Bakar 

mendengar kabar dari seorang sahabat, bahwa Nabi pernah 

mengatakan: “Kalau selama dalam diri seseorang ada 

rasa percaya dan cinta kepada Nabi, maka pintu surga 

itu terbuka baginya. Sehingga, Abu bakar bertanya dan 

menegaskan kembali, “apakah itu benar wahai nabi, apa 

yang dikatakan oleh si fulan?” Benar, kata Nabi. Akhirnya 

Abu Bakar itu gembira, dari kegembiraannya itu dia 

(Abu Bakar) berputar. Sehingga jubah yang beliau pakai 

terangkat, sebagaimana penari-penari Sufi yang kita kenal 

saat ini.”  

Pada mulanya, saya kira, Maulana Rumi bersedih 

ketika ditinggalkan gurunya, tidak mampu mengendalikan 

dirinya, maka tarian itu muncul dari wujud kesedihan. 

Tetapi dalam burdah pun kesedihan itu juga disebutkan, 

alhubbu ya’tadi bil alami “bahwa cinta menukar derita 
menjadi kenikmatan” atau “menukar kenikmatan menjadi 
sebuah derita”, antara derita dan kenikmatan dalam hidup 

sebenarnya sama dalam hidup. Kecintaan Maulana Rumi 

ketika ditinggal gurunya dari saking cintanya, maka dia 
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bersedih, kesedihan itu adalah cinta itu sendiri. Pandangan 

saya terhadap tarian adalah, ketika dianggap kesedihan 

ternyata adalah kenikmatan, dianggap sebagai kenikmatan 

ternyata adalah kesedihan. Bahwa kebanyakan orang 

beranggapan, bahwa tarian Sufi adalah tarian cinta. Jadi 

bukan tarian kematian, tapi tarian cinta.

Doa khusus ketika menari, pertama mendoakan ke 

Maulana Rumi, Abu Bakar, terus guru mursid yang pernah 

mengajari Tarian Sufi tersebut. Kemudian mendoakan 

seorang ibu, karena tarian itu dimulai dengan simbol kitta 

berada di bawah rahim ibu. untuk tidak pusing, bukan 

berarti doa itu menghilangkan rasa pusing, bukan, rasa 

pusing ada, kalau bagi pemula rasa pusing itu ada. Tetapi 

pusing itu akan hilang ketika, rasa senang dalam menari 

itu ada, sehingga rasa pusing itu terlupakan. Kedua dari 

saking seringnya berputar dan menari, dengan kedua cara 

seperti itu, rasa pusing dalam menari akan hilang. Karena 

saya kira, rasa pusing itu kan, bermula dari pikiran yang 

ketika mau memulai tarian, itu sepengalaman awal saya, 

ketika menari Sufi, ada rasa takut jatuh, dan terguling dan 

semacamnya. Sehingga tidak bisa menari begitu lama. 

Untuk pemula, seperti saya ketika itu, mau memulai menari 

saja sudah takut pusing, dan takut jatuh. itu pengalaman 

saya ketika masih bejalar ketika itu, tetapi ketika rasa 

pusing tak ada dalam diri, menjadi sebuah kebahagiaan, 

kesenangan ketika menari karena mengetagui makna-

makna yang ada dalam tarian itu. Maka dengan sendirinya, 

kita lupa terhadap rasa pusing itu sendiri.82

 

82 Wawancara dengan Diyanto, santri sekaligus Penari Sufi, di Pondok Pesantren Maulana 
Rumi, Desa Timbul Harjo, Sewon, Bantul, Daerah istimewa Yogyakarta, tanggal 04 April 
2019. 
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Penari berikutnya adalah Nur Kholis, berusia 17 

tahun, santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Berikut 

alasan kenapa dia tertarik mengikuti tari sufi:
Saya tertarik karena seninya. Karena tarian Sufi adalah 

seni yang menyimpan energi spiritual, tidak seperti tari 

seni-seni lainnya, tidak seperti tari Topeng, tari Cebong, itu 

hanya mengandalkan rasa. Tapi di luar itu, tarian Sufi selain 

mengandalkan rasa juga, kalau dulu jamannya Maulana Rumi, 

adalah sebagai latihan pejalan ilahi. Jadi sampai sekarang di 

Konya itu, ada toriqot Maulawiyah, itu ada bacaan-bacaan 

khusus, tapi indonesia yang bisa dimasuki tarian sufi adalah 

tariqot Naqsabandiyah dan Qodiriyah. Tapi kata cak Kus 

(Kuswaedi Syafi’i), itu hanya pembiasasaan menari, jadi 

tidak ada unsur atau bacaan apapun. Jadi alangkah lebih 

baiknya tawasul kepada nabi, terus kepada pencetusnya. Jadi 

untuk menari luar toriqoh seperti di sini, biar tidak nganggur, 

alangkah baiknya mengikuti shalawat (sambil baca burdah) 

atau paling tidak berzikir, Allah, Allah, Allah.83 
 

Pengalamannya untuk merasakan kehadiran Tuhan 

dalam Tarian Sufi tersebut, Nur Khalis merasa jauh masih 

jauh sekali untuk pencapaian itu. Nur Khalis menegaskan 

soal fenomena yang terjadi saat ini, terutama penari Sufi 

dari Jakarta:  
Penari Sufi sekarang memasang tarif. Jadi sangat jauh dari 

makna tarian sufi yang sebenarnya. Soalnya itu sering dipakai 

dicara-acara besar, semisal mall mengadakan acara. Kemaren 

itu di Ambarukmo Flaza, yang ngambil job itu orang Jakarta, 

itu selama tiga hari, satu harinya lima juta, jadi tiga hari lima 

belas juta satu orang. 

83Wawancara dengan Nur Khalis, santri Wahid Hasyim sekaligus Penari Sufi, di Pondok 
Pesantren Maulana Rumi, Desa Timbul Harjo, Sewon, Bantul, Daerah istimewa Yogyakarta, 
tanggal 04 April 2019. 
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Hal unik juga disampaikan oleh Muhtadi, biasa 

akrab disapa dengan sebutan Adi. Santri kalong Pondok 

Maulana Rumi, dan alumnus AMiKOM. Alasan kenapa 

dia tertarik dengan tari sufi adalah karena dia tidak 

punya ketertarikan khusus. Berikut pernyataan dia soal 

ketertariakannya dengan Tarian Sufi: 
Saya tidak punya alasan apa pun, kenapa tertarik 

melalukan tarian sufi, tetapi kalau dulu saya mencoba hal 

baru, hal baru itu bagi saya, salah satunya mencoba melakukan 

tarian sufi. 

Setelah penulis tanya lebih jauh, bagaimana Anda 

mengenal tari sufi, dan apa itu tari sufi bagi anda? Dia 

menjawab cukup panjang memberi gambaran. 
Setahuku, yang ditekan kan Cak Kus (Kiai Kuswaedi Syafi’ie), 

filosofi menari adalah sebagai ekstase dari rasa cinta terhadap-

Nya, yang dilambangkan dengan tarian itu: makna topinya 

melambangkan batu nisan, baju putih melambangkan ketulusan, 

keikhlasan. Gerakan awal, ketika sebelum menari jempol kanan 

menginjak jempol kaki kiri, jempol yang kiri adalah nasfsu, 

jempol yang kanan, adalah akal / roh, jadi roh mengendalikan 

nafsu. Makna gerakan tangan, kalau menyilangkan, saya tidak 

tahu apa maknanya, tapi kalau lambang tangan yang mengarah 

ke atas melambangkan pengharapan terhadap rahmat Allah, dan 

untuk tangan kiri yang mengarah ke bawah, untuk menyalurkan 

atau menebarkan rahmat Allah kepada manusia.84

 

Kiai Kuswadi Syafi’i pengasuh Pondok Pesantren 

Maulana Rumi mengatakan bahwa tarian sufi adalah 

84Wawancara dengan Muhammad Muhtadi, santri sekaligus Penari Sufi, di Pondok 
Pesantren Maulana Rumi, Desa Timbul Harjo, Sewon, Bantul, Daerah istimewa Yogyakarta, 
tanggal 04 April 2019. 
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kegiatan cinta. Adalah ekspresi dari perasaan cinta atau 

belajar mencintai Allah SWT, karena sebenarnya alam 

semesta ini berputar sebagaimana yang ditampilkan 

dalam tarian sufi itu, berputar ke kiri. Dimunculkan oleh 

Maulana Rumi, sekitar abad ke 13, di Konya, sekarang 

Turki. Mengekspresikan kecintaan lewat tarian, karena 

ajaran-ajaran Maulana Rumi itu, ajaran yang senantiasa 

bermuatan dan bernuansa Cinta; Rumi berbicara apa saja 

dalam berbagai tema yang sangat banyak tapi nuansa 

cinta.85

Dengan pernyataan Kiai Kuswaedi Syafi’ie tersebut, 

pengalaman keagamaan bisa dicapai dengan cinta. Dalam 

tradisi islam, pengalaman keagamaan tertinggi pernah 

berhasil dicapai oleh manusia adalah peristiwa “mi’raj” 

Nabi Muhammad, sehingga peristiwa ini menjadi inspirasi 

yang dirindukan hampir semua orang, bahkan apa pun 

agamanya. Di sinilah muncul salah satu alasan bahwa 

pengalaman spiritual sangat didambakan oleh manusia 

dengan berbagai macam dan bentuknya. Sebab dari 

pengalaman keagamaan itu, umumnya muncul hati yang 

mencintai ditandai dengan kelembutan dan kepekaan.86 

Sehingga sifat cinta itu akan melahirkan “kasih” kepada 

sesama mahluk tanpa membedakan ras serta keagamaan 

yang berbeda.  

Kegersangan spiritual masyarakat modern, khusus-

nya dalam hal ini adalah penari Sufi, sebagaimana dalam 

85Wawancara dengan Kuswaedi Syafi’ie, Pengasuh Pondok Pesantren Maulana Rumi, di 
Pondok Pesantren Maulana Rumi, Desa Timbilharjo, Sewon, Bantul, Daerah istimewa 
Yogyakarta, tanggal 5 Agustus 2018, Jam 09:40 WiB. 

86Ahmad Anas, Menguak Pengalaman Sufistik; Pengalaman Keagamaan Jama’ah Maulid 
al-Diba’ Giri Kusuma (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 23. 
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pernyataan Nur Khalis—bahwa penari sufi mestinya 

tidak meninggalkan tujuan murninya, yaitu mengharap 

Tuhan, bukan materi, artinya mengharap bayaran ketika 

tampil di acara-acara keagamaan. Jika hal tersebut terjadi, 

dimungkinkan mencederai makna terpenting dalam tari 

Sufi.87 Kegersangan tersebut mestinya bisa diatasi dengan 

menimbulkan cinta, dalam bahasa Diyanto, “menemukan 

kebahagiaan dalam menari,” hal tersebut harus pula dialami 

oleh penari-penari lain, agar para penari mendapatkan 

manisnya spiritualitas (the teste of spirituality). The teste 
of spirituality, bukanlah diskursus pemikiran, melainkan 

ia merupakan diskursus rasa dan pengalaman yang erat 

kaitannya dengan makna hidup.88

Lebih jauh Kiai Kuswadi Syafi’i merinci makna Tari 

Sufi secara filosofis hingga tujuan subtansial dari kegiatan 

cinta ilahiah itu. Sebab menurut Kiai Kuswadi Syafi’i, 

para menari harus sadar betul fungsi atau simbol-simbol 

yang mereka kenakan. Menurut Kiai Kuswadi, pada 

mulanya diawali dengan membungkukkan badan, dengan 

kedua tangan bersedekap yang menunjukkan bahwa itu 

di mulai kembali kesadaran tentang kehidupan di Rahim 

ibu, kesadaran tentang kesucian diri sejak pertama kali 

ditiupkan ruh oleh Allah SWT. ini penting karena para 

penari, begitu agak lama menunduk membungkukkan 

diri, itu melahirkan kembali kesadaran tentang kesucian 

diri alam Rahim ibu. Terus bangkit, itu tanda kelahiran. 

87Wawancara dengan Nur Khalis, santri Wahid Hasyim sekaligus Penari Sufi, di Pondok 
Pesantren Maulana Rumi, Desa Timbul Harjo, Sewon, Bantul, Daerah istimewa Yogyakarta, 
tanggal 04 April 2019.  

88Ahmad Anas, Menguak Pengalaman Sufistik; Pengalaman Keagamaan Jama’ah Maulid 
al-Diba’ Giri Kusuma, hlm. 17.
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Dalam hal ini, tentu saja ini, kelahiran yang kedua; yaitu 

kelahiran secara Rohani. Jadi ada dua macam kelahiran, 

yang pertama, lahir jasmani dari Rahim ibu biologis, yang 

kedua, lahir secara rohani dari seorang guru spiritual, atau 

seorang guru rohani. Jadi berdiri, setelah membungkuk itu 

cukup lama, berdiri itu tanda bahwa kelahiran kembali. 

Tentu saja ini sebuah ikhtiar, tidak lantas pasti 

mengalami, dan tidak kembali. Kecuali bagi orang-

orang tertentu, yang tariannya sudah masuk ke dalam 

batin dengan sepenuh jiwa. Terus setelah itu mengambil 

langkah kebelakang dulu sebelum menari, jadi mengambil 

ancang-ancang bahwa segala sesuatu kebaikan itu perlu 

direncanakan, perlu diperhitungkan dengan matang. 

Sebab keikhlasan saja tidak cukup, kalau tanpa adanya 

perencanaan dan kematangan. Lalu, memutar kearah kiri, 

berarti melawan jarum jam. Jarum jam itu adalah menunjuk 

pada waktu kefanaan. Sementara melawan jarum jam, 

adalah bagian dari membabaskan diri dari kefanaan, 

membebaskan diri dari kesementaraan. Jadi putarnya 

ke kiri sebagaimana orang melakukan tawaf. Putarnya 

ke kiri, kenapa ke kiri karena ke kiri itu, berarti orang 

melakukan melakukan transendensi, kalau ke kanan orang 

melakukan imanensi. Seperti mata bor, itu kalau diputar 

ke kanan ia masuk, kalau diputar ke kiri naik. Jadi begini 

adalah transendensi. Yang kedua, kenapa ke kiri karena 

hati berada disebelah kiri. Sementara orang menjadi baik, 

ditentukan oleh kualitas hatinya. Sebagaimana sabda nabi 

itu, jadi kalau kualitas hatinya baik, perilakunya baik. 

Memutar ke kiri, biar hati menjadi cemerlang, menjadi 
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tersucikan, menjadi harum. 

Terus tentang kopyah yang tinggi, yang sering 

dikenakan berwarna cokelat, ini simbol dari nisan seseorang. 

Jadi kemana-mana berarti sebenarnya kesadaran kematian 

itu harus dibawa. Jadi kalau penari Sufi mengenakan 

kopyah tinggi, itu berarti tidak boleh dilupakan kesadaran 

tentang kematian. Kesadaran kematian ini, membuat 

orang waspada dalam kehidupan dan mengambil bekal 

sebanyak-banyaknya untuk menghadapi alam keabadian 

kelak. 

Tentang pakaian jarit sarung, yang ketika berputar 

itu menunjukkan seperti payung. itu tanda bahwa seorang 

spritualis, seorang yang dekat dengan Allah SWT. itu wajib 

bermanfaat berguna memayungi kehidupan disekitarnya, 

memberikan keteduhan kepada tetangga kanan dan kiri. 

itu simbol. Jadi islam dibangun dengan dua pilar utama, 

hablum minalallah, hablum minannas. Jadi hablum 

minannas itu, merupakan tanda; apakah hablum minanllah 

seseorang itu baik atau tidak. Kalau hablum minallah itu 

betul-betul baik, maka hablum minannas-nya pasti baik. 

Terus pakaian itu berwarna putih biasanya, yang 

dari Maulana Rumi itu putih. itu menunjukkan putih 

itu idealisme seseorang, untuk menuju kehidupan putih, 

jernih, bersih. Tapi biasanya, kalau dari Maulana Rumi 

itu, di dalam pakaian putih itu, ada pakaian hitam, yaitu 

PR panjang untuk menghilangkan segala noda, segala 

dosa sepenuh-penuhnya dari dalam. Jadi sadari bahwa, 

untuk mengalahkan kotor dalam diri itu, tidak mudah. 

Karena itu pakaian hitam di dalam itu selalu dipakai 
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untuk menyadarkan, bahwa tidak akan pernah orang 

menemukan-mendapatkan kesuciannya tanpa berjerih-

payah, dan tanpa mendapatkan pertolongan Allah SWT.

Perkembangan warna-warna, yang dipakai oleh para 

penari, itu sebenanya bagian dari nuansa hiburan, seperti 

di Turki sekarang menjadi bagian dari pariwisata, yang 

boleh jadi spitualitasnya tidak ada. Jadi warna-warni 

pakaian, itu lebih kepada perkara hiburan semata-mata. 

Kalau asli pakaian Maulawi, itu pakaian putih atas-

bawah, terus kopiyah yang tinggi itu berwarna cokelat, 

itu simbol batu nisan. Terus pakaian berlapis di dalam 

itu hitam. Kenapa Tarian Rumi diadakan di pondok ini? 

Tarian Rumi diadakan di Pondok ini, Karena Pertama 

kajian di pondok ini berkonsentransi kepada Kitabnya 

Maulana Rumi, itu kitab Masnawi, sebagaimana nama 

pondok di sini itu Pondok Pesantren Maulana Rumi. 

Terus ada diantara santri-santri yang bisa menari, sekalian 

mereka menari di sini. Jadi penyempurna terhadap kajian 

kitabnya Maulana Rumi, yaitu Kitab Masnawi. Siapa pun 

boleh mengikuti kegiatan tari sufi, tidak ada batasan atau 

kategori tertentu, sebaiknya juga sebagai ajang latihan 

bagi orang yang menikmati (Jamaah pengajian). Yang 

diharapkan Kuswadi Syafi’i adalah proses, sebab tidak 

banyak orang yang mencari makna—minal menghibur.89

89Wawancara dengan Kuswaedi Syafi’ie, Pengasuh Pondok Pesantren Maulana Rumi, di 
Pondok Pesantren Maulana Rumi, Desa Timbilharjo, Sewon, Bantul, Daerah istimewa 
Yogyakarta, tanggal 5 Agustus 2018, Jam 09:40 WiB. 
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B. Kondisi Psikologis Penari Tari Sufi
Keadaan batin seorang penari dapat digambarkan 

dengan sebuah konsep dasar psikologi sufi. Konsep dasar 

itu terdiri dari tiga bagian yakni hati, diri dan ruh. Tiga 

konsep itu merujuk pada pendapat yang ada dalam al-

Qur’an dan pendapat para ahli sufi masa lalu. Hati yang 

dimaksud adalah spiritual, karena semua yang dilakukan 

oleh oleh manusia bersumber dari hati. Menurut pandangan 

sufi, hati menyinpan kecerdasan dan kaarifan terdalam. ia 

lokus makrifat, gnosis atau pengetahuan spritual. Cita-cita 

sufi adalah menumbuhkan hati yang lembut, mempunyai 

rasa kasih sayang dan kecerdasan hati. Hati juga mampu 

menggerakkan akal untuk mengetahui nilai ketulusan 

seseorang ketika berbuat bisa diukur dari hatinya. Cinta 

merupakan dasar disiplin spritual sufi lainnya yang 

terdapat di dalam hati.90 

Ketika hati dalam keadaan keruh atau rusak, obat 

yang dapat menyembuhkan agar hati kembali suci dan 

kembali membaik. Ada lima obat hati yang pertama, 

membaca Al-Qur’an beserta maknya, mengosongkan 

perut atau berpuasa, salat malam, berdzikir, dan berkumpul 

dengan orang-orang saleh. Konsep psikologi sufi yang 

kedua yakni diri. Menurut psikologi sufi terdiri dari diri, 

jiwa atau nafs yang merupakan aspek psikis yang pertama 

sebagai musuh terburuk kita. Nafs tirani adalah tingkatan 

terendah, karena nafs tirani merupakan sisi negatif dalam 

diri manusia berupa keegoisan, berpikir negatif dan hal-

90Abu Wafa’ al-Ghanimi al-Taftazani, Tasawuf Islam, Telaah Historis dan 
Perkembangannya, hlm. 76. 
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hal yang merusak pikiran. Sedangkan tingkatan tertinggi 

adalah nafs suci. Pada tingkat ini lebih sempurna karena 

hal yang dilakukan dalam dirinya bagaikan kristal murni 

yang memancarkan cahaya ilahi. Konsep terakhir yakni 

ruh. Ruh terdiri dari unsur mineral, nabati, hewani, pribadi, 

insani, rahasia serta maharahasia. Tujuannya agar semua 

unsur tersebut bisa bekerja secara seimbang dan selaras.91

Gerbang tasawuf adalah taubat. Seorang penempuh 

jalan Tuhan harus terlebih dahulu memenuhi syarat ini 

yaitu membersihkan diri dari noda-noda dosa.92 Adapun 

sembilan hal kiat Shufiyah yaitu taubat, qona’ah, 

zuhud, mempunyai syari’at, mempunyai amalan sunnah, 

tawakal, ihlas, dan uzla. Di dalam sebuah kelompok sufi 

ada perbedaan derajat kedekatan mereka dengan Allah, 

yakni: kelompok pertama adalah tingkatan al-Wasilin al-
Kamilin (penggapai sempurna Hadirat ilahi), ini adalah 

adalah jenjang teratas. Kemudian kelompok kedua yakni 

tingkatan as-Salikin (penempuh jalan menuju Hadirat 

ilahi), ini adalah jenjang menengah dan kelompok ketiga 

adalah tingkatan orang-orang yang berkubang dalam 

jurang ngarai kekurangan an-Nasyiqin, tingkatan dalam 

kelompok ketiga ini merupakan tingkatan bawah.93 

Hati adalah sumber cahaya batiniah, inspirasi, 

kreatifitas dan belas kasih. Seorang sufi sejati hatinya 

hidup, terjaga dan dilimpahi cahaya. Seorang guru sufi 

91Abu Wafa’ al-Ghanimi al-Taftazani, Tasawuf Islam, Telaah Historis dan 
Perkembangannya, hlm. 34-35. 

92imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Jilid vii terj. ismail Ya’kub (Jakarta; C.v. Faizan, 
1985), hlm. 31.  

93Jalaluddin Rumi, Jalan Menuju Cinta terj, Asih Ratnawati (Yogyakarta: Terompah, 
2000), hlm. xxiii. 
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menuturkan, Jika kata-kata berasal dari hati, ia akan 

masuk ke dalam hati, jika keluar dari lisan, maka ia hanya 

sekedar melewati pendengaran.94 

Pengalaman religius juga tidak terlepas dari 

kemurnian hati pelaku tarian Sufi. Keempat kagetogori 

Pengalaman keagamaan William James tersebut menandai 

kemurnian pencapaian pelaku mistik: 

1. Trancendency (situasi transenden), yakni 

penghayatan ectacy (fana’) tidak bisa 

dipertahankan dalam waktu yang cukup lama. 

Kecuali pada kesempatan-kesempatan yang 

jarang terjadi, batas yang bisa dialami seseorang 

sebelum kemudian pulih kembali ke kedaan 

biasa, adalah sekitar setengah jam, dan paling 

lama satu sampai dua jam. Jadi, manusia bisa 

menghayati kesatuan dengan Tuhan hanya 

sebentar kemudian sadar kembali dan merasa 

sebagai makhluk yang lemah. 

2. Fassivity (kepasifan), yakni pada waktu fana’ itu 

para sufi merasa dikuasai dan digerakkan oleh 

kekuatan dari atas, kehendaknya jadi lenyap 

atau harus dihentikan bahkan dalam puncak 

penghayatan mistik kesadaran kediriannya 

terhisap kesadaran serba Tuhan mengalami fana’ 
al-fana’. Ketika kondisi-kondisi ini muncul 

dengan jelas, orang-orang yang mengalami 

peristiwa itu tidak bisa mengingat gejala yang 

94Abu Wafa’ al-Ghanimi al-Taftazani, Tasawuf Islam, Telaah Historis dan 
Perkembangannya, hlm. 59.  
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mereka alami, dan bisa jadi gejala itu tidak 

memberikan pengaruh pada kehidupan batin si 

subjek yang biasa. 

3. Neotic qualty (kualitas noetic), yakni there are 
state of insigh in to depths of truth unplumbed by 
the discurcive intelec, yaitu merasa menghayati 

hakekat yang mendalam yang tak dicampuri 

penaralan (intelek). Semua ini merupakan 

peristiwa pencerahan dan pewahyuan yang 

penuh dengan makna dan arti, tetapi tidak bisa 

dikatakan meskipun tetap dirasakan. Umumnya 

pengalaman keagamaan ini juga membawa 

perasaan tentang adanya otoritas yang melampaui 

waktu.

4. Inevabily, yakni sulit tak disifati (diterangkan 

dalam rumusan kata-kata). Orang-orang 

yang mengalami peristiwa ini tidak bisa 

mengungkapkan uraian manapun yang memadai 

untuk bisa mengisahkannya dengan kata-kata. 

ini berarti bahwa peristiwa semacam ini harus 

dialami secara langsung, dan tidak bisa diberikan 

atau dipindahkan kepada orang lain.95 

Keempat konsep pengalaman keagamaan James 

tersebut sejalan dengan pendapat Abu Wafa’ al-Ghanimi 

al-Taftazani. Bahwa tasawuf memiliki lima ciri yang 

bersifat psikis, moral dan epistimologi yang sesuai dengan 

semua bentuk tasawuf atau mistisisme antara lain:

95William James, The Varieties of Religion Experience terj. Gunawan Admiranto 
(Bandung: Mizan, 2004), hlm. 506-509.
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1. Peningkatan Moral

Setiap tasawuf memiliki nilai-nilai moral 

tertentu yang tujuannya untuk membersihkan 

jiwa. Dengan demikian untuk mencapainya 

diperlukan latihan-latihan fisik psikis tersendiri, 

serta pengekangan diri dari matrealisme 

duniawi.  

2. Sina (fana’)
Di dalam pengalaman realitas mutlak. 

inilah cirikhas tasawuf dalam pengertian yang 

sesungguhnya.. yang dimaksud dengan fana’ 
ialah bahwa dengan latihan-latihan fisik dan 

psikis, akhirnya seorang sufi akan sampai pada 

kondisi psikis tertentu, di mana dia tidak lagi 

merasakan adanya diri atau pun kekuatannya. 

Bahkan dia merasa kekal abadi dalam realitas 

Yang Terttinggi.  

3. Pengetahuan intuitif langsung  

ini adalah metode epistimologi sebenarnya 

yang membedakan tasawuf dan filsafat. Apabila di 

dalam filsafat memahami realitas mempergunakan 

metode-metode intelektual, maka dia disebut 

filosof. Sedangkan kalau seseorang berkeyakinan 

akan terdapat metode lain untuk memahami 

hakikat realitas disanping metode empiris dan 

penalaran intelektual yang disebut dengan kasyf 
atau intuisi atau pun sebutan-sebutan lain yang 

serupa, maka dia disebut sebagai sufi dalam arti 

yang sesungguhnya. 
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4. Ketentraman atau kebahagiaan 

Merupakan kareristik khusus pada semua 

bentuk tasawuf. Sebab, tasawuf dimaksudkan 

sebagai pengendali berbagai dorongan hawa 

nafsu serta pembangkit keseimbangan psikis. 

Dengan demikian mereka terbatas dari takut 

dan merasa intens dalam ketentraman jiwa 

serta kebahagiaan dirinya pun terwujudkan. 

Sebagaian mereka mengatakan bahwa dengan 

fana’ yang mutlak dalam membangkitkan 

kebahagiaan pada diri seorrang manusia yang 

tidak mungkin dapat diungkapkan dengan kata-

kata. 

5. Penggunaan simbol dalam pengungkapannya

Yang dimaksud dengan penggunaan 

simbol adalah ungkapan-ungkapan yang 

dipergunakan sufi itu biasanya mengandung arti 

ganda. Pertama, pengertian yang ditimba dari 

analisis harfiah kata-kata. Kedua, pengertian 

yang diambil dari analisis mendalam. Pengertian 

yang kedua ini hampir sepenuhnya tertutup bagi 

yang bukan sufi, tasawuf adalah kondisi-kondisi 

efektif yang khusus, yang mustahil dapat 

diungkapkan dengan kata-kata. Merupakan 

kondisi yang sama pada semua orang.96 Setiap 

sufi punya cara tersendiri dalam mengungkapkan 

kondisi-kondisi yang dialaminya. Dengan 

demikian, tasawuf merupakan pengalaman 

96Abu Wafa’ al-Ghanimi al-Taftazani, Tasawuf Islam, Telaah Historis dan 
Perkembangannya, hlm. 41.  
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subyektif. Maka dari itu, tasawuf dekar dengan 

seni dan tari dari satu kehidupan seperti ini sulit 

dipahami oleh lain.

Berdasarkan paparan di atas dapat simpulkan bahwa 

tasawuf, menurut Wafa, bersifat mistis, berhubungan 

dengan dengan kebatinan dan pengungkapan simbol 

secara langsung yang dapat dipahami oleh semua orang.

C. Sebagai Sarana Mendekatkan Diri Kepada Tuhan  
Menari adalah bagian dari praktek sama’. Oleh 

karena itu, menari memiliki fungsi yang sama dengan 

sama’ dalam kesatuan konser spiritual. Selain sebagai 

hiburan, menari juga berfungsi secara imajinatif, 

psikoterapi, religius dan mistis. Karena hal itulah para sufi 

banyak memanfaatkan tarian spritual sebagai medium 

untuk membangkitkan dan menguatkan kecintaan mereka 

kepada Allah. 

Faedah lain dari tarian Sufi, adalah sebagai 

bagian dari praktek sama’, yaittu: Pertama, tarian 

dapat menghilangkan kotoran batin dan sekaligus dapat 

melahirkan dampak penyaksian terhadap Allah di dalam 

hati. Kedua, tarian dapat menguatkan hati dan cahaya 

rohani. Ketiga, tarian dapat melepaskan seorang sufi dari 

berbagai urusan yang bersifat lahir serta membuat seorang 

sufi cenderung untuk menerima cahaya dan rahasia-

rahasia batin. Keempat, tarian dapat mengembirakan hati 

dan roh. Kelima, tarian dapat menyebabkan ekstase dan 

tertarik kepada Allah sertta dapat menampakkan rahasia-

rahasia ketuhanan. 
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Selain kelima faedah tersebut, terdapat faedah lain 

seperti berikut: 

- Dapat mengantarkan sufi ke derajat kesempurnaan 

yang tidak dapat dicapai dengan sekedar 

memperbanyak ibadah.

- Memurnikan roh dan membuka hijab yang 

menghalangi hamba bertemu dengan Allah.97 

Tarian Sufi merupakan proses untuk meniadakan 

hal-hal selain Allah. Gerakan-gerakan merupakan upaya 

untuk lebih berkonstrasi hanya kepada Allah, serta untuk 

menyatu dengan pengalaman spiritual. Para sufi yang 

telah melewati tingkatan dan kondisi spiritualis, akan 

mendengarkan musik dengan baik. Mereka tidak akan 

terpengaruh oleh hal-hal selain Allah, karena semua telah 

menghilang dari dasadarannya.   

Dalam konstruksi epistemologi pemikiran James, 

keberadaan pengalamaan kagamaan berada yang 

merupakan berjua dengan Tuhan memiliki titik pijak 

pada fakta keberadaan dorongan dan perasaan religus 
setiap manusia. Fakta tersebut dijadikan dasar oleh James 

dan juga diakui oleh psikolog lainnya untuk melakukan 

penerlitian lebih lanjut mengenai kecenderungan-

kecenderungan seperti itu. James sendiri berusaha 

melakukan pembatasan secara metodologis terhadap 

fakta-fakta dorongan dan perasaan religius terbatas 

pada keberadaan dokumen insani (documen humans), 

97Abdul Muhaya, Bersufi Melalui Musik; Sebuah Pembelaan Musik Sufi oleh Ahmad Al-
Ghazali (Yogyakarta: Gema Media, 2003), hlm. 34. 
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yang ia bagi dalam dua dimensi penyelidikan, yakni 
dimensi fakta kecenderungan religius dan dimensi nilai 
atau signifikansinya. Dari penyelidikan dimensi pertama 

akan menghasilkan preposisi atau penilaian eksistensial 
(existential judgement), sedangkan dari penyelidikan 

terhadap dimensi kedua akan menghasilkan “proposisi 
nilai” (proposision of value) atau penilaian spiritual 
(existential judgement). Kedua penyelidikan ini menurut 

James, sebaiknya dipadakukan yakni menggabungkan 

penilaian spiritual dan penilaian eksistensial.
Berdasarkan penyelidikan tersebut, James 

menemukan kenyataan bahwa pengalaman religus seperti 

itu, memiliki ciri patologis, tetapi justru dalam hal itu 

memberi pengaruh yang positif dan otoritas keagamaan 

yang luar biasa bagi orang-orang yang mengalaminya.98 

Pengalaman religius seperti itu dalam beberapa 

kasus, juga telah memberikan otoritas dan pencerahan 

batin yang luar biasa. Contoh sederhana, saya kutip 

pernyataan Diyanto, “ada perasaan bahagia yang tidak 

terhingga ketika sedang menari Sufi.” Hal tersebut bukan 

saja dirasakan oleh pelaku penari Sufi, tetapi juga bagi 

penikmat, jamaah pengajian dalam kelompok itu yang 

ada dalam sekelilingnya. Akan tetapi fakta kebenaran 

pengalaman religius seperti itu, menurutnya, harus 

diuji dengan logika, dan eksperimen, tanpa melihat tipe 

neorologi pencetusnya—Maulana Rumi. Tolok ukur yang 

dijadikan landasannya didasarkan pada dua penilaian, 

98William James, The Varieties of Religion Experience terj. Gunawan Admiranto 
(Bandung: Mizan, 2004), hlm. 506-509.  
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yakni pertama, didasarkan pada perasaan yang muncul 

seketika dalam diri kita, dan kedua, didasarkan pada apa 

yang bisa kita yakini tentang hubungan eksperiensialnya 

dengan kebutuhan moral kita dan pada hal-hal yang kita 

anggap benar. 

Esensi dari Tari Sufi adalah untuk menuju sedekat 

mungkin dengan Allah. Tarian ini merupakan tari yang bisa 

dinikmati dengan gerakannya.99 Eskpresi ini untuk sebagai 

sarana untuk membuka hati singga pengetahuan tentang 

Allah dapat memasuki hati. Selama tarian ini berlangsung, 

para penari berkonsetrasi dan mengalami ekstase serta 

merasa dekat dengan Allah SWT, tetapi untuk dapat 

sampai pada keadaan tersebut, para penari melakukan 

Riyadhah dan selalu mengingat Allah. Oleh karena itu 

“semestinya” tarian spritual tidak diperkenankan untuk 

para pemula yang belum melakukan disipsilin tersebut.100

Tarian sakral ini merukapan penyalur rasa 

keagamaan. Musik dan gerakan-gerakannya merupakan 

ibadah emosional, karena tertuju hanya untuk Allah. 

Berbeda dengan ibadah-ibadah wajib seperti shalat dan 

puasa, tarian ini sebagai ibadah yang merupakan kreatifitas 

seniman islam, yaitu para sufi. Penyebabnya yaitu bahwa 

terdapat banyak cara para sufi untuk bertasawuf sebagai 

ibadah untuk bertaqarub kepada Allah SWT., termasuk 

dengan tarian sufi ini.101 

Oleh karena itu dalam pencapaian pengetahuan 

99Fitz Meier, Sufisme Merambah ke Dunia Mistik Islam terj. Sunarto (Yogyyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 81-82. 

100Fitz Meier, Sufisme Merambah ke Dunia Mistik Islam, hlm. 111.
101Annemarie Schimmel, Dimensi Mistik dalam Islam, hlm. 228. 
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tentang Allah, dan menuju tauhid-Nya tanpa diimbangi 

dengan peribadatan yang benar, akan membawa 

kesengsaraan di akhir. Hal ini disebabkan karena hanya 

Allah tujuamn semua peribadatan yang kita lakukan, 

dan hanya Dia-lah yang kita patuhi. Allah menciptakan 

dunia seisinya ini untuk menyembah dan memuji hanya 

kepada Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam 

surat Al-Dzariyat ayat 56; “Dan Aku tidak menciptakan 

jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-

Ku.” Meskipun demikian, dalam melakukan peribadatan, 

manusia memiliki niat tertentu. Ada manusia yang 

beribadah karena takut masuk neraka dan ingin masuk 

surga. Sebaliknya ada pula yang  beribadah dengan tulus 

karena mengasihi dan mencitai Allah, sebagaimana 

seorang Sufi yang melakukan setiap peribadatan karena 

rasa cintanya kepada Allah SWT. 

Rasa cinta ini menyebabkan kerinduan yang 

mendalam kepada Allah yang akhirnya melahirkan 

keinginan yang kuat untuk bertemu dengan Allah, 

sebagaimana cinta para wali dan sufi yang membawa 

kedekatan dengan Allah. Pernyataan ini dalam tasawuf 

disebut dengan dzauq akan berakar dalam cinta, karena 

cinta telah membawanya merasa dekat dengan Allah. 

Dengan demikian dzauq muncul sesuai dengan seberapa 

tinggi ukuran cinta yang diharapkan. 

Harapan bertemu dengan Tuhan inilah yang 

mendorong manusia melakukan upaya-upaya untuk 

dapat mendekatkan diri kepada-Nya. Peribadatan yang 

tulus dan ikhlas akan datang mendatangkan keimanan 
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yang diridhai-Nya, karena sesungguhnya suatu ketulusan 

akan mendatangkan ketenangan yang akhirnya 

menyempurnakan keimanan seseorang.102 Demikian 

hanya dengan Tari Sufi yang merupakan upaya untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Dalam proses pendekatan kapada Allah, para penari 

akan melewati tingkatan-tingkatan spritualas menari. 

Tingkatan-tingkatan tersebut yaitu tawajud, wajd dan 

wujud. Tawajud merupakan upaya yang sungguh-sungguh 

mewujudkan wajd. Wajd  adalah ekstase, yang bermula 

dari menghilangkan tabir, kemudian musyahadah kepada 

Allah disertai pemahaman dan perhatian hal gaib dan 

bisikan sir. Sedangkan wujud adalah kondisi yang selalu 

bermusyahadah dengan Allah, dan yang selain Allah akan 

hancur dari hatinya. Dalam keadaan demikian, seorang 

sufi merasa menyatu (ittihad) dengan Allah.  

102 imam Al-Ghazali, Intisari Filsafat (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 42
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BAB V 
PENUTUP

A. Kesimpulan 
Kesimpulan dari hasil penelitian terhadap Pondok 

Pesantren Maulana Rumi yang berlokasi di Desa 

Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, 

Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta, selaku representasi 

Pondok Pesantren Sufi, yaitu : 

1. Di Pondok Pesantren Maulana Rumi, Tarian Sufi 

berlaku sebagai media untuk mendekatkan diri 

kepada Tuhan. Para penari dalam artian ini, adalah 

pemenang jiwa, pemangkas nafsu, karena santri, 

atau pelaku tari menikmati yang dipraktekkan 

dengan sungguh-sungguh dan akan menghasilkan 

ketenangan dalam jiwa.   

2. Untuk mencapai kematangan beragama, lebih-

lebih mengalami Tuhan, penari Sufi harus 

melaksanakan terus menerus, meskipun Tari Sufi 

sudah menjadi tarekat tanpa tarekat—artinya 

di Pondok Pesantren Maulana Rumi, tarekat 

Maulawiyah tidak dipakai. Tarian itu mengalami 

trasformasi, dan tidak sama dengan pendahulunya, 

sebagaimana yang digegas Maulana Rumi. 

Tetapi tujuannyya tetap sama, yaitu mengalami 

Tuhan, dalam bahasa Kiai Kuswaedi Syafi’i, 

semoga menjadi cita-cita setiap penari, untuk 

menyambut Tuhan hadir dalam setiap riyadhah 

yang dikerjakan. Oleh sebab itu, Tari Sufi perlu 

8 3
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dilakukan terus menerus, tujuannya adalah 

mengasah kepekaan si penari untuk mendekat 

dengan Tuhan.

 

B. Saran   
Uraian di atas telah mengantarkan kita pada 

permalahan sebuah tradisi sufi yang berbentuk tarian 

sufi. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu penulis 

sampaikan sehubungan dengan kemajuan tentang 

permalahan ini: 

1. Tarian Sufi merupakan tari spiritual yang 

seharusnya tidak lepas dari Tarekat Maulawiyah. 

Oleh sebab itu, Tari Sufi ini perlu terus menerus 

didalami agar si penari tidak sekedar menari, 

upaya yang dilakukan menghasilkan hasil.

2. Tarian Sufi adalah sebuah pembahasan yang 

mendetail. Sejauh pengetahuan penulis, karya 

ini masih terlalu awam bagi masyarakat modern 

sekarang. Masih banyak hal yang bisa kita petik 

dari uraian ini. oleh karena itu penulis berharap 

karya ini bisa mencapai karya lanjutan yang 

lebih baik, yang dapat disusun oleh pihak mana 

pun. 
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