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ABSTRAK

Semenjak masa al-Ghazali, tasawuf merupakan salah satu pemikiran Islam yang menghegemoni umat 
Islam hingga sekarang. Hampir seluruh etika Islam yang diyakini sekarang, metode dalam mendekatkan diri 
kepada Allah, kesemuanya berasal dari penafsiran para sufi. Penafsiran mereka telah mengakibatkan umat Islam 
lebih memperhatikan akhirat ketimbang dunia, lebih menganggap penting Ilmu akhirat ketimbang ilmu dunia, 
dan lebih memperhatikan ritual ibadah ketimbang perjuangan dalam menegakkan keadilan sosial. Pemaknaan 
para sufi terhadap nilai-nilai Islam telah meredupkan semangat revolusioner yang telah ditanamkan oleh 
Rasulullah. Karena itu, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengembalikan semangat revolusioner 
dalam Islam yang telah meredup karena dominasi tasawuf dalam peradaban Islam.

Ini semua karena persoalan umat Islam sekarang lebih pelik ketimbang masa silam. Umat Islam sedang 
menghadapi Imperialisme modern yang bahayanya hanya bisa ditangkap setelah melakukan pengamatan yang 
mendalam terhadap realitas sosial. Artinya perhatian terhadap dunia dan segala yang terjadi di dalamnya, 
mutlak diperlukan demi mempertahankan eksistensi umat Islam dan sekaligus untuk melaksanakan perintah 
Allah memerangi kemungkaran dan menyerukan kebaikan. Karena itu, untuk menghadapi tantangan seperti 
itu, pemaknaan ulang terhadap pemikiran tasawuf, mutlak diperlukan. Tasawuf yang merepresentasikan 
bangunan moral dalam Islam harus disesuaikan dengan tuntutan masa sekarang. 

Agar tasawuf menerima pemaknaan ulang, maka penelitian ini menggunakan beberapa metode 
pendekatan. Pertama analisis historis yang ditujukan untuk menjelaskan historisitas pemikiran tasawuf, kedua 
analisis struktural yang ditujukan untuk menjelaskan bangunan teori tasawuf secara utuh dan terkait, dan 
sekaligus konsekuensi yang diakibatkan oleh teori-teori tersebut terhadap peradaban Islam, ketiga adalah 
pemaknaan ulang terhadap teori-teori tasawuf agar selaras dengan persoalan umat Islam sekarang ini dan 
sekaligus selaras pula dengan nilai-nilai Islam yang asli sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. 



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
Ç alif - tidak dilambangkan

È ba’ b -

Ê ta’ t -

Ë s\a’ s\ s dengan titik di atas

Ì jim j -

Í h{a‘ h{ h dengan titik di bawah

Î kha‘ kh -

Ï dal`` d -

Ð z\al z\ z dengan titik di atas

Ñ ra’ r -

Ò zai z -

Ó sin s -

Ô syin sy -

Õ s{ad s} e dengan titik di bawah

Ö d{ad d{ d dengan titik di bawah

Ø t{a’ t} t dengan titik di bawah

Ù z{a’ z} z dengan titik di bawah

Ú ‘ain ‘ koma terbalik di atas

Û gain g -

Ý
fa‘ f -

Þ qaf q -

ß kaf k -

á lam l -

ã mim m -

ä nun n -

æ wawu w -

åÜ ha h -

Á hamzah ’ apostrof

í ya’ y -
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BAB I

 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dari tinjauan historis, kemunculan tasawuf berawal dari perseteruan antara `Alî bin abî Thâlib 

(meninggal tahun 40 Hijriyah) dan Mu`âwiyyah (meninggal tahun 680 Masehi). Dalam perseteruan itu, orang-

orang yang bertakwa berada di kubu `Alî, sedangkan orang-orang yang mencintai dunia berada di pihak 

Mu`âwiyyah.1 Namun di saat mereka yang bertakwa tak mampu membela `Alî, menyelamatkan dunia dari 

kemaksiatan, ketidak adilan, dan mengembalikan kekuasaan kepada orang yang berhak, maka tak ada jalan 

lain bagi orang-orang yang bertakwa itu selain menyelamatkan jiwa mereka dari kerusakan sosial setelah tak 

mampu menyelamatkan realitas nyata dari kerusakan. Apalagi setelah banyak orang dari kalangan Ahli Bait 

dan sahabat terkemuka yang gugur dalam peperangan.2 

Mereka lantas memunculkan nilai-nilai kezuhudan sebagai bentuk pengingkaran terhadap kenikmatan 

dunia, rendah diri sebagai bentuk pengingkaran terhadap pembanggaan diri, pemujaan terhadap kemiskinan 

sebagai bentuk pengingkaran terhadap kekayaan yang dipuja oleh pengikut dinasti Umaiyyah. Dengan 

mudah, nilai-nilai spiritualitas itu dianut oleh banyak orang setelah pemujaan terhadap dunia ternyata tak 

mampu membawa kebahagiaan dan malah mendatangkan penderitaan. Arogansi yang dilakukan oleh Yazîd 

bin Mu`âwiyyah (meninggal tahun 683 Masehi), Hisyâm bin Abdul Malik (meninggal tahun 743 Masehi), 

Walid bin Yazîd (meninggal tahun 744 Masehi), dan sekutu-sekutu mereka seperti Ziyad bin abîhi, Abdullah 

bin Ziyad, Hajâj bin Yûsuf (meninggal tahun 95 Hijriah) tak lain disebabkan oleh kecintaan yang berlebihan 

terhadap dunia.3 

Di saat tantangan gerakan tasawuf semakin komplek dan tidak sebatas apa yang terjadi pada masa 

Dinasti Umaiyyah, tasawuf akhirnya mengalami perkembangan pemikiran. Protes sosial yang mereka lakukan 

lantas mengarah pada pembentukan pemikiran tasawuf yang lebih teoritis dan metafisis. Tasawuf akhirnya 

tidak sebatas gerakan praksis, namun berkembang menjadi aliran pemikiran yang memiliki prespektif dan 

epistemologi tersendiri yang berbeda dengan keilmuan Islam lainnya. Semua itu bermula dari tindakan para 

khalifah Abbasiyah yang menobatkan diri sebagai pengganti Tuhan, dan karena itu ketaatan terhadap khalifah 

disamakan dengan ketaatan kapada Tuhan. Melawan khalifah berarti melawan Tuhan dan syariat-Nya.4 

1  Al-Mas`ûdî yang mengatakan, “Ada sekitar 87 sahabat Nabi yang turut dalam perang Badar, men-
jadi pengikut Ali dalam perang Shiffîn.” Al-Mas’ûdî, Murawwijul Dzahab, jilid, 2, hlm, 3. 
2 Pernyataan-pernyataan yang menunjukkan hal itu bisa dilihat dalam Abû Na`îm, Hailatul Auliyâ’, 
jilid, 6, hlm, 241, dan jilid, 5, hlm, 16. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam bab III dalam penelitian ini.  
3  Ahmad Mahmûd Subhi, Tasawuf Ijabiyatihi wa Salbiyatihi (Kairo: Alam Fikr, 1975) hlm, 336. 
4  Ini bisa dilihat dari perkataan-perkataan para pendiri daulah Abbasiyyah sebagaimana yang telah 
kami kemukakan secara lebih terperinci dalam bab III sub-bab “Dari Kezuhudan Menuju Tasawuf”. Atau bisa 



Syariat akhirnya digunakan sebagai legitimasi untuk mencapai kekuasaan. Keberadaan syariat dianggap 

sangat menguntungkan pemerintah. Sebab syariat mengharuskan masyarakat untuk taat kepada khalifah. 

Para ahli fikih dan hadits menjustifikasi anggapan itu. Taat kepada khalifah zalim mereka anggap lebih baik 

daripada tidak ada seorang khalifah.5 Syariat adalah satu-satunya hakim yang mampu menghukumi segala 

permasalahan. Semua pemikiran yang keluar dari syariat adalah pemikiran oposan yang harus diberangus. 

Beroposisi kepada pemerintah sama halnya dengan beroposisi kepada Syariat, dan ini merupakan suatu bentuk 

kekafiran. Syariatlah satu-satunya timbangan yang boleh menetapkan kebaikan dan keburukan, kekafiran dan 

keimanan seseorang dalam kehidupan manusia.6 

Sudah barang tentu, fenomena semacam itu memancing gerakan tasawuf mereaksi kondisi sosial politik 

yang ada. Muncullah tasawuf teoritis sebagai reaksi ideologis dari masyarakat yang menolak ketertundukan 

dari pemerintah.7 Dalam tasawuf teoritis, mereka berusaha membangun negara batini yang keluar dari 

pemerintah. Ketertundukan hanya kepada Tuhan, bukan kepada khalifah. Untuk mencapai tujuan itu, pilar 

yang telah membangun kekuasaan harus dirobohkan. Syariat yang dijadikan sebagai penyangga pemerintahan 

dan mengakibatkan keterpisahan antara manusia dengan Tuhan,8 harus diruntuhkan demi terciptanya sebuah 

kesetaraan. Para sufi menganggap dirinya mampu sampai kepada Tuhan tanpa perantara.9 Hanya para sufi yang 

mampu memahami arti hakikat. Hakikat yang ditemukan para sufi tidak terdapat pada arti leterlek ayat-ayat 

al-Qur’an, melainkan terkandung di balik teks. Muncullah prespektif zahir dan batin dalam memahami ayat-

ayat al-Qur’an sebagai upaya pemberangusan terhadap syariat.10 Arti zahir diperuntukkan bagi masyarakat 

biasa, para khalifah beserta pengikutnya (para ahli fikih), sedang batin adalah makna khusus yang hanya bisa 

diketahui oleh para sufi. Seiring dengan kemunculan terma zahir dan batin dalam ayat-ayat al-Qur’an, muncul 

pula terma dualistik antara syariat dan hakikat. Syariat adalah pengetahuan agama kulit luar, sedangkan hakikat 

adalah subtansi agama, dan hanya bisa dicapai oleh para sufi.11 

dilihat pula dalam Muhammad `Âbid al-Jâbirî, al-`Aql as-Siyâsî al-`Arabî (Bairut: Markaz Dirâsât al-Wihdah 
al-`Arabîyyah, 2000) hlm, 338-339.  
5  Ini tampak dalam karya-karya ahli fikih dan Mutakalim pada waktu itu. Misalnya dalam Muhammad 
bin Husain Abû Yu’la al-Fira’, Ahkam Sulthâniyyah (Bairut: Dar Kitab al-Ilmiyyah, 1982) h, 20, Abû Hamîd 
al-Ghazâlî, Fadhaih Batiniyah (Kuwait: Dar al-Kitab ats-Tsaqofah), h, 177. Dan ini bisa dilihat pula dalam 
al-Ghazâlî, Ihya’ Ulumudin (Kairo: 1352) jilid, 2, h, 124.    
6  Husain Murwah, Naz`ah Mâdiyyah..., hlm, 106.
7  Ibid., hlm, 47.
8  Karena dalam asumsi syariat, Tuhan terpisah dari manusia. Manusia tidak mampu sampai kepada 
Tuhan. Ini berbeda dengan anggapan para sufi yang mengklaim mampu sampai kepada Tuhan. Lihat penjela-
sannya lebih lanjut dalam bab III sub bab “Dari Kezuhudan Menuju Tasawuf”, begitu pula dalam bab IV sub 
bab “Maqâmât dan Ahwal”.
9  Dengan demikian, tidak ada lagi perbedaan antara khalifah dengan masyarakat lainnya. Ini berbeda 
dengan anggapan khalifah yang menobatkan dirinya sebagai otoritas Tuhan di muka bumi. Lihat penjelasan-
nya lebih lanjut dalam bab III sub bab “Dari Kezuhudan Menuju Tasawuf”. 
10  Husain Murwah, Naz`ah... hlm, 117.
11  Ibid. 



Dengan demikian, seorang murid dalam tasawuf hanya tunduk kepada syekh, dan bukan kepada 

khalifah atau ahli fikih. Segala aturan khalifah dalam bidang ekonomi maupun politik tidak harus patuhi oleh 

masyarakat.12 Karena itu, akhirnya muncul anggapan tentang urgensi seorang syekh (guru) dalam dunia tasawuf. 

Memasuki dunia tasawuf tanpa seorang pembimbing dianggap sebagai kesesatan. Murid dalam dunia tasawuf 

bagaikan mayat yang dimandikan. Seorang murid tidak boleh mempertanyakan apalagi mengkritisi apa yang 

telah disampaikan oleh syekh. Keberhasilan seorang murid tergantung pada kerelaan hati seorang syekh. Dari 

sinilah, gerakan protes tasawuf seolah-olah membentuk negara di dalam negara. Mereka membentuk negara 

spiritual yang dikendalikan oleh para sufi dengan para murid atau pengikut tarekat sebagai rakyatnya.13

Upaya semacam itu akhirnya membuahkan hasil dalam peradaban Islam. Tasawuf bukan lagi gerakan 

pinggiran yang beroposisi dengan negara, namun menjadi komunitas yang dilindungi dan disegani oleh 

negara.14 Tasawuf lantas mengalami perkembangan sangat pesat dalam bentuk tarekat dengan pengikut sangat 

besar. Namun perkembangan tersebut sayangnya tidak dibarengi dengan perkembangan pemikiran. Pemikiran 

tasawuf menjadi statis dan tak lagi sensitif dalam merespon permasalahan umat Islam masa selanjutnya. 

Tasawuf kesannya malah menjadi penyebab kemunduran Islam. Tasawuf menjadikan umat Islam mengalami 

stagnasi, tidak rasional, pasif, terlalu mistis, mengingkari kausalitas, dan menyandarkan segala kejadian pada 

kekuasaan Tuhan. Tasawuf telah menjadikan umat Islam melimpahkan segala tanggung jawab di dunia kepada 

Tuhan, sang pencipta alam. Padahal mengasingkan diri dan meninggalkan dunia bukan lagi solusi di saat 

setting-sosial sekarang tidak lagi serupa dengan masa silam. Tindakan tersebut sangat tidak relevan di saat 

peradaban Islam sekarang tidak lagi semegah masa silam. Pengabaian dunia dan pemujaan yang berlebihan 

terhadap akhirat malah menjadikan peradaban yang sudah tertindas secara ekonomi, politik dan budaya, 

semakin terpuruk. Pendekatan diri kepada Tuhan yang ada dalam teori-teori tasawuf klasik malah semakin 

menenggelamkan peradaban Islam dan menjadikannya sebagai peradaban yang miskin kreatifitas dan tidak 

lagi bisa menjalankan perannya sebagai “sebaik-baik manusia” seperti yang digambarkan dalam al-Qur’an. 

Sebab umat Islam hanya dianggap sebagai “sebaik-baik manusia” di saat menjalankan fungsi peradabannya 

dengan baik. Yaitu menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sedangkan tasawuf yang diwarisi 

oleh umat Islam sekarang malah menjadikan mereka tidak melakukan pergerakan perlawanan. Mereka hanya 

menyibukkan diri pada perbaikan jiwa sehingga mengabaikan apa yang sedang terjadi dalam realitas nyata.15 

Pemaknaan tasawuf klasik terhadap nilai-nilai moral semisal sabar, fakir, zuhud, zuhud, berserah diri, 

ridha, ibadah, pasrah dan lain sebagainya, serta pemaknaan tasawuf terhadap tingkatan-tingkatan spiritual 
12  Ibid., hlm, 28.
13  Ibid., hlm, 453.
14  Lebih jelasnya bisa dilihat dalam Musthafa Hilmi, Hayâh Ruhiyyah fi al-Islâm (Kairo: Dar Ihyâ` al-
Kitab al-``Arabîyyah) hlm, 158.
15  Penjelasan lebih lanjut bisa dilihat dalam bab ke III dan ke IV sub bab “Syekh dan Murid” dalam pe-
nelitian ini. 



seperti takut, mabuk, keterasingan diri, pengekangan dan kesantaian, pemisahan, penolakan, penyelubungan, 

peniadaan, dan peleburan diri (fana’), dan terhadap tingkatan-tingkatan metafisika seperti peleburan diri 

dengan Allah, menyatu dengan-Nya (Wahdatul Wujûd), penitisan Allah pada diri hamba-Nya (Hulûl), atau 

kesatuan persaksian (Wahdatusy Syuhûd), telah mengakibatkan umat Islam meninggalkan dunia, mengangan-

angan akhirat dan tidak melakukan tindakan positif di dunia. Membuat umat Islam kehilangan dunianya, 

membiarkannya dikuasi oleh para penindas, baik dari luar atau dalam peradaban Islam sendiri. Mereka berhasil 

menguasai sektor perekonomian, politik, budaya, dan selanjutnya menggunakan kapital-kapital tersebut 

sebagai alat penindasan terhadap umat Islam sendiri.16 

B. Rumusan Masalah.

 Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut:

Jika tantangan yang dihadapi oleh tasawuf klasik bisa mempengaruhi formasi teori-teori yang ada di 1. 

dalamnya, maka apakah tasawuf pada masa sekarang mampu merumuskan ulang teori-teorinya agar 

bisa menjawab persoalan yang ada? 

Apa saja persoalan  yang dihadapi oleh umat Islam sekarang sehingga tasawuf harus direkonstruksi? 2. 

Sejauh mana historisitas tasawuf sehingga memungkinkan adanya rekonstruksi terhadap pemikiran-3. 

pemikiran yang ada di dalamnya? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

a. Tujuan Penelitian. 

Untuk mengetahui historisitas pemikiran tasawuf. Dengan artian untuk mengetahui relasi antara 1. 

pemikiran tasawuf dan perkembangannya, dengan setting-sosial yang melingkupinya serta ideologi 

yang menggerakkannya. 

Untuk mengkoreksi ulang teori-teori yang ada dalam tasawuf, mengetahui hubungan antara satu teori 2. 

dengan teori yang lainnya, epistemologi yang digunakan, paradigma yang membentuk, perbedaan 

antara nilai-nilai yang dimunculkan oleh tasawuf dengan nilai-nilai yang ada pada masa Nabi atau 

dalam al-Qur’an, dan untuk mengetahui pula konsekuensi logis yang dimunculkan oleh pemikiran atau 

nilai-nilai yang dimunculkan oleh tasawuf tersebut terhadap peradaban Islam klasik dan sekarang. 

Untuk mengetahui persoalan  yang dihadapi oleh umat Islam, terutama Indonesia, dan faktor-faktor 3. 

yang memunculkan persoalan -persoalan  tesebut. 

16  Penjelasan lebih lanjut bisa dilihat dalam bab II. 



b. Kegunaan Penelitian.

Memberikan sebuah merumuskan baru tentang cara pendekatan diri kepada Tuhan dalam masyarakat 1. 

yang tertindas. Sehingga keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak terlepas dari upaya 

untuk menyelesaikan persoalan  peradaban. 

Untuk menggerakkan umat Islam agar sadar terhadap permasalahan yang ada, dan sekaligus 2. 

menyadarkan mereka bahwa perjuangan menghadapi ketidak adilan dalam bidang politik, ekonomi 

dan budaya merupakan tindakan yang paling bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab semenjak 

hegemoni tasawuf dengan pemahaman klasiknya, pendekatan diri kepada Tuhan hanya ditempuh 

melalui jalur ibadah dan bukan perjuangan melawan ketidak adilan. Padahal tindakan yang paling bisa 

mendekatkan diri kepada Tuhan tak bisa dilepaskan dari keadaan sosial yang ada. Misalnya dalam 

masyarakat yang sedang di landa peperangan, maka tindakan yang paling bisa mendekatkan dengan 

Tuhan adalah berjihat sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, dan di saat masyarakat dalam 

keadaan kemiskinan, maka tindakan yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah adalah sedekah, 

sehingga di saat permasalahan yang paling mendasar yang dialami oleh umat Islam sekarang ini adalah 

penindasan, keterbelakangan, dan ketidak adilan, maka sudah semestinya tindakan yang paling bisa 

mendekatkan diri pada Tuhan adalah melawan segala bentuk keterbelakangan, penindasan, dan ketidak 

adilan tersebut.

Penelitian ini nantinya bisa memberikan justifikasi agama terhadap segala bentuk perjuangan dan 3. 

aktifitas yang menentang segala bentuk ketidak adilan dan penindasan dalam berbagai macam bidang. 

Artinya segala aktifitas yang menentang ketidak adilan dan penindasan harus dianggap sebagai bagian 

dari pelaksanaan sebuah keimanan yang sungguh-sungguh dalam agama, dan bukan dianggap sebagai 

gerakan sekuler. Dengan demikian, pembelaan terhadap buruh, kaum tertindas, terbelakang dan 

perlawanan terhadap kapitalisme harus dianggap sebagai bagian dari perintah agama yang mendasar. 

Dari sinilah, perbedaan antara gerakan Islamisme dan Nasionalisme yang ada di negara kita bisa 

dipertemukan dan bahkan disatukan.

 Secara umum, penilitian ini akan memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan tasawuf 4. 

sehingga tidak mandek sebagaimana yang terjadi semenjak fase terakhir dari perkembangannya. 

Artinya tasawuf seperti halnya keilmuan-keilmuan lainnya dalam Islam, harus terus mengalami 

pengembangan dan pembaharuan agar selaras dengan perkembangan zaman.

Salah satu kegunaan dari penelitian ini adalah bisa memberikan alternatif di antara dua kecenderungan 5. 

ekstrim dalam memandang tasawuf. Artinya dengan melakukan penafsiran ulang terhadap pemikiran 

tasawuf, kita bisa keluar dari kecenderungan yang mendukung secara total keberlangsungan tasawuf 



dalam era sekarang tanpa melakukan interpretasi ulang, dan kecenderungan yang menolak secara total 

keberlangsungan tasawuf tanpa memperhatikan nilai-nilai positif di dalamnya yang sangat relevan 

pada era sekarang.

Bisa menginspirasi disiplin ilmu Islam lainnya agar secepatnya sensitif terhadap masalah-masalah 6. 

kekinian. Artinya pemahanan terhadap fikih, tasfir, maupun hadits harus diselaraskan pula dengan 

kepentingan masyarakat yang tertindas. Sebab jika penafsiran dan pengambilan keputusan hukum 

harus sesuai dengan kemaslahatan umat, maka sebenarnya dalam diri kemaslahatan umat tersebut 

terdapat kemaslahatan yang beragam. Di sana terdapat kemaslahatan minoritas yang berkuasa dan selalu 

melakukan penindasan, dan ada pula kemaslahatan mayoritas yang malah mengalami ketertindasan 

dan ketidak adilan. Sehingga di saat penafsiran dan pengambilan hukum diharuskan sesuai dengan 

kemaslahatan umat, maka sebenarnya merupakan kata lain dari masyarakat yang tertindas itu.

D. Kajian Pustaka

 Pembaharuan tasawuf dan kritik terhadap tasawuf merupakan salah satu pembahasan sentral dalam 

pemikiran Islam kontemporer. Karena itu, wajar jika banyak sekali pembaharu muslim melakukan kajian 

terhadap tasawuf untuk membawa umat Islam menuju kebangkitan dan pencerahan. Sebagian dari mereka 

akhirnya menolak tasawuf dan sebagian yang lain berusaha merevisi tasawuf agar selaras dengan persoalan  

kekinian umat Islam. Dalam hal ini, salah satu pemikir muslim yang gigih menolak tasawuf adalah Muhammad 

`Âbid al-Jâbirî. Dalam bukunya yang berjudul “Naqd Aql al-Arabî”, Jabiri membongkar historisitas tasawuf, 

epistem, dan ideologi yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, perbedaan antara “Tasawuf dalam Masyarakat 

Tertindas” dengan tulisan al-Jabiri adalah adanya upaya peneliti untuk merekonstruksi tasawuf dan tidak 

sebatas mendekonstruksinya saja.17 

Selain al-Jabiri, pemikir Arab kontemporer yang melakukan kajian terhadap tasawuf adalah Husain 

Murwah. Dalam bukunya yang berjudul “Naz`ah Mâdiyyah fi Falsafah Islâmiyah”, Husain Murwah 

membongkar keterkaitan antara perkembangan pemikiran tasawuf dengan setting sosial yang melingkupinya, 

sehingga nilai-nilai materialis atau ideologis yang ada dalam tasawuf dapat ditemukan. Oleh karena itu, 

perbedaan antara “Naz`ah Mâdiyyah” dengan “Tasawuf dalam Masyarakat Tertindas” adalah adanya usaha 

peneliti untuk melakukan pemaknaan ulang terhadap tasawuf klasik supaya selaras dengan persoalan kekinian, 

dan tidak sebatas kajian historis materialis sebagaimana yang dilakukan oleh Husain Murwah.18 

Mungkin salah satu pemikir Arab yang hendak melakukan rekonstruksi terhadap tasawuf adalah Hasan 

Hanafi. Dalam bukunya yang berjudul “Islam in the Modern Word”, Hasan Hanafi berusaha merumuskan 

17  Muhammad Âbid al-Jâbirî, Bunyan `Aql `Arabî (Bairut: Wahdah `Arabîyah, tanpa tahun). 
18  Husain Murwah, Naz`ah Mâdiyyah fi Falsafah Islâmiyyah (Bairut: Dar al-F`Arabî, 2002).  



kembali tasawuf agar selaras dengan persoalan kekinian umat Islam. Namun kajian Hasan Hanafi tersebut 

sangat singkat dan kurang mendalam. Oleh karena itu, perbedaan antara “Tasawuf dalam Masyarakat tertindas” 

dengan tulisan Hasan Hanafi dalam “Islam in The Modern Word” adalah pada kedalaman kajian. Sebab tulisan 

Hasan Hanafi tersebut memang sebatas pengantar, dan hendak ditulis dalam buku tersendiri, namun belum 

terlaksanakan sampai sekarang. Di samping itu, Hasan Hanafi tidak melakukan dekonstruksi terhadap teori-

teori dalam tasawuf, membongkar konsekuensi logis dari teori-teori tersebut terhadap peradaban Islam, dan 

ideologi-ideologi yang ada di dalamnya. Kajian Hasan Hanafi terkesan sangat kuat dalam interpretasi ulang, 

namun lemah dari tinjauan historis.19 

Selain tokoh-tokoh di atas, rekonstruksi terhadap tasawuf sebenarnya sudah dilakukan oleh ibn Taimiyah. 

Dalam “Fatawa ibn Taimiyah”, tampak sekali adanya upaya ibn Taimiyah memurnikan ajaran Islam dengan 

cara menjauhkan tasawuf dari pemikiran-pemikiran ekstrim. Ibn Taimiyah berusaha memaknai kembali nilai-

nilai spiritual Islam supaya tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang murni. Ia berusaha membongkar 

kesesatan pemikiran para sufi tentang fana’, wahdatul wujud, wahdatul syuhud, dan lain sebagainya. Karena 

itu, perbedaan antara pembaharuan tasawuf ibn Taimiyah dengan penelitian ini adalah adanya upaya peneliti 

untuk merumuskan kembali pemikiran tasawuf supaya selaras dengan persoalan masyarakat tertindas dan 

terbelakang, dan tidak hanya sebatas pemurnian ajaran Islam. Penindasan yang dialami oleh umat Islam 

sekarang lebih komplek ketimbang pada masa ibn Taimiyah. Penindasan yang ada pada masa ibn Taimiyah 

hanya sebatas penjajahan Tartar, sedangkan masa sekarang tidak sebatas penjajahan luar, namun mencakup 

pula penindasan dari dalam. Artinya umat Islam sekarang dihadapkan pada penguasa otoriter, tidak adil, 

menindas, dan segelintir orang Islam yang melakukan penindasan terhadap umat Islam lainnya. Sehingga 

pemaknaan ulang tasawuf pada masa sekarang akan lebih komplek daripada pemaknaan yang dilakukan oleh 

ibn Taimiyah.20

Selain mereka, salah satu pembaharu muslim modern yang juga melakukan kritik terhadap tasawuf 

adalah Muhammad Iqbal. Dalam bukunya yang berjudul “The Recountruction of Riligious Thought in Islam”, 

Iqbal melakukan koreksian terhadap pemahaman para sufi dalam memandang manusia dan Tuhan, memperjelas 

kembali posisi manusia sebagai pemimpin di muka bumi, serta melakukan kritik terhadap kerahiban, syathahat, 

dan fana’ yang ada dalam tasawuf. Sehingga yang membedakan antara pemikiran Iqbal dengan “Tasawuf dalam 

Masyarakat Tertindas” adalah adanya perhatian peneliti terhadap proses pembentukan tasawuf, membongkar 

ideologi yang ada di dalamnya, dan melakukan pemaknaan ulang terhadap keseluruhan teori yang ada dalam 

Tasawuf. Sebab pada hakikatnya tasawuf merupakan bangunan pemikiran yang utuh, mempunyai paradigma 

19  Hasan Hanafî, Islam in the Modern World (Kairo: Dar Kebaan Bookshop, 2000). 
20 Muhammad Abû Zahrah, Ibn Taimiyyah: Hayatuhu wa `Usruhu, Ara’uhu wa Fikhuhu (Kairo: Dar 
Fikr `Arabî, 2000) 



dan epistem tersendiri, serta terdapat keterkaitan sangat erat antara satu teori dengan teori yang lain.21

Pembaharuan tasawuf tidak hanya dilakukan oleh pemikir muslim Timur Tengah dan India. Dalam hal 

ini, Hamka merupakan salah satu pemikir muslim Indonesia yang melakukan rekonstruksi terhadap tasawuf. 

Dalam bukunya yang berjudul “Tasawuf Modern” dan “Tasawuf: Perkembangan dan Pemurniannya,” 

Hamka melakukan panafsiran ulang terhadap bangunan moral dalam tasawuf supaya tidak mengakibatkan 

pengabaian terhadap dunia. Karena itu, salah satu perbedaan antara pemikiran Hamka dengan penilitian ini 

adalah adanya kajian historis yang utuh, mencakup perkembangan dan pembentukan pemikiran tasawuf, 

dekonstruksi terhadap teori-teori tasawuf dan konsekuensinya terhadap peradaban Islam sekarang, serta upaya 

mengaitkan antara rekonstruksi tasawuf dengan perjuangan-perjuangan masyarakat yang tertindas, dan tidak 

sekedar memaknainya ulang agar tidak meninggalkan dunia sebagaimana pembaharuan Hamka. 22

Dan masih banyak lagi kajian tentang tasawuf, namun semuanya hanya mengkajinya dari beberapa 

aspek. Kesemuanya tidak melakukan kajian secara menyeluruh terhadap historisitas tasawuf, dekonstruksi 

terhadap teori di dalamnya, dan kemudian merekonstruksinya. Kajian-kajian yang sudah ada terkadang sangat 

kuat dalam mengkaji historisitasnya, namun lemah didekonstruksi, dan malah tidak melakukan rekonstruksi. 

Terkadang kuat direkonstruksi, namun lemah didikonstruksi dan kajian historisnya. Dan lain sebagainya. 

Padahal untuk mencapai sebuah rekonstruksi tasawuf, kajian historis, dekonstruksi, interpretasi ulang 

merupakan satu paket yang tidak bisa dilepaskan. Itulah kiranya yang nantinya akan dilakukan oleh peneliti 

dalam penelitiannya yang berjudul “Tasawuf dalam Masyarakat Tertindas.” 

E. Kerangka Teori

 Untuk menganalisa teks, peneliti menggunakan metode yang digunakan oleh `Âbid al-Jâbirî. Yaitu 

membuat teks kontemporer pada dirinya sendiri, dan sekaligus kontemporer bagi masa sekarang. Agar teks 

bisa kontemporer pada dirinya sendiri, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memahami 

teks. 

1. Pendekatan Struktural. 

Pendekatan ini dilakukan untuk mendudukkan teks sebagai sebuah keseluruhan yang diatur oleh satuan-

satuan yang konstan, dan ditujukan untuk membongkar sistem pemikiran yang diproduksi oleh penulis teks 

sebagai sebuah totalitas. Dengan kata lain, peneliti mencoba menemukan esensi dari keseluruhan pemikiran 

pemilik teks, di mana esensi tersebut yang menjadi perekat antara satu pemikiran dengan pemikiran lainnya 

21  Muhammad Iqbal, The Recontruction of Religious Thought in Islâm (New Delhi: Nasrat Ali Nasri 
for Kibtab Bhavan, 1981)
22  Hamka, Tasawuf Modern (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1987) 



yang dimiliki oleh pemilik teks. Sehingga peralihan dari satu pemikiran ke pemikiran yang lain akan difahami 

secara terkait dengan esensi yang telah ditemukan itu, sehingga pemikiran pemilik teks akan dipandang 

sebagai sebuah totalitas yang konstan. Dari esensi itulah maka tujuan dari pemikiran pemilik teks akan dapat 

diketahui.23 Namun demikian, pendekatan secara struktural tersebut akan dipadukan lagi dengan pendekatan 

dekontruktif. Pendekatan ini ditujukan untuk mengetahui konsekuensi logis dari setiap pemikiran tasawuf, 

dan sekaligus sejauh mana pengaruhnya dalam kehidupan umat Islam.  

 2. Analisis Historis. 

Pendekatan struktrural tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Pendekatan ini harus dilengkapi pula dengan 

pendekatan historis yang bertujuan untuk menguji kebenaran esensi pemikiran yang telah ditemukan dalam 

pendekatan struktural tersebut. Kebenaran yang dimaksud di sini bukan kebenaran secara mantiqi, namun hanya 

sebatas keselarasan antara esensi pemikiran pemilik teks dengan kondisi sosial yang telah melingkupinya. 

Dengan kata lain, apakah esensi pemikiran yang telah disingkap tersebut memang mungkin terjadi dalam 

kondisi sosial di mana pemilik teks hidup? Sebab analisis historis ini ditujukan untuk mengkaitkan antara 

pemikiran pemilik teks yang sedang dianalisis, dengan sejarah hidupnya dari berbagai macam aspek. Artinya 

mengkaitkan pemikiran pemilik teks dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan selainnya di 

masa ia hidup. Sehingga pendekatan historis ini, pada akhirnya akan mengarah pada kritik ideologi.24 

3. Kritik Ideologi. 

 Kritik ideologi ini ditujukan untuk menganalisa persoalan-persoalan ideologis yang ikut mempengaruhi 

pembentukan teks. Dengan mengkaitkan pemikiran pemilik teks dengan ideologi yang sedang ia anut atau 

perjuangkan, maka pemikirannya akan kontemporer bagi dirinya sendiri dan sekaligus juga bagi masanya. 

Sehingga dari kritik ideologi ini akan diketahui kenapa pemilik teks mengemukakan pemikiran seperti itu, dan 

sekaligus tujuan dari pemikiran itu sendiri.25 

Setelah teks difahami secara kontemporer pada dirinya sendiri, selanjutnya pemikiran teks tersebut 

harus difahami secara kontemporer untuk masa sekarang. Artinya pemikiran teks tersebut harus disesuaikan 

dengan persoalan  kekinian. Oleh karena itu, di saat pemikiran yang diusung oleh teks tersebut dianggap sudah 

tidak relevan lagi bagi masa sekarang, maka peneliti akan melakukan pemaknaan ulang terhadap pemikiran 

tasawuf tersebut. Tujuan dari pemaknaan ulang di sini adalah untuk merelevansikan kembali pemikiran 

23  Muhammad Âbid al-Jâbirî, Nahnu wa Thurâts (Bairut: Markaz Tsaqâfî al-`Arabî, 1993) hlm, 24.
24  Ibid.
25  Ibid. 



tasawuf agar selaras dengan kepentingan masa sekarang. Pada hakikatnya, semua pemikiran yang ada 

dalam tasawuf dilandaskan pada nilai-nilai Islam, sehingga yang semestinya dilakukan oleh peneliti adalah 

melakukan pemaknaan ulang terhadap nilai-nilai Islam yang telah dimaknai oleh para sufi itu, dan bukannya 

malah melakukan pengingkaran terhadap nilai-nilai Islam tersebut semisal kezuhudan, kesabaran, tawakal, 

dan lain sebagainya. 

  

F. Metode Penelitian. 

 Untuk menuju sebuah penafsiran ulang, secara otomatis penulis membutuhkan beberapa perangkat 

dalam melakukan penelitian ini. 

Pertama pendekatan historis. Yaitu dengan cara melakukan pembongkaran terhadap relasi yang 

menghubungkan antara teori-teori tasawuf perkembangannya dengan setting-sosial yang melingkupinya. 

Secara otomatis, ini mengarah pada pembongkaran terhadap segala bentuk persoalan  yang dihadapi oleh 

tasawuf dan keterkaitannya dengan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mengitarinya. Oleh karena itu, 

pembongkaran terhadap segala bentuk ideologi yang ada di balik tiap-tiap teori dalam tasawuf, tidak bisa 

dilepaskan dari pendekatan ini. Melalui cara seperti itu, tasawuf akan menjadi sesuatu yang kontemporer 

pada dirinya sendiri, terbentuk dari persoalan  sosial politik yang dihadapinya, dan bukan merupakan sebuah 

pengetahuan absolut yang datang dari luar sejarah. 

Kedua pendekatan struktural. Dengan artian melakukan penelitian terhadap tiap-tiap teori tasawuf, 

hubungan antara satu teori dengan teori yang lainnya, epistemologi yang digunakan, dan paradigma yang 

membentuk.

Ketiga pembongkaran ulang. Dengan artian mengoreksi kembali tiap-tiap pemikiran tasawuf. Yaitu 

dengan cara membandingkan setiap pemikiran dalam tasawuf dengan pemahaman yang berkembang pada 

masa Nabi, sehingga dapat diketahui sejauh mana keselarasan pemikiran tasawuf dengan pemahaman yang 

berkembang pada masa Nabi. Tak sebatas itu saja, pembongkaran ulang ini juga ditujukan untuk mengetahui 

konsekuensi logis dari tiap-tiap pemikiran tasawuf terhadap peradaban Islam, dan sekaligus sejauh mana 

relevansi dari pemikiran-pemikiran tersebut terhadap peradaban Islam sekarang. 

Keempat adalah pemaknaan ulang. Maksudnya melakukan penafsiran ulang terhadap teori-teori 

tasawuf dengan didasarkan pada persoalan  yang sedang dihadapi oleh umat Islam sekarang. Hanya dengan 

cara semacam itu, tasawuf akan menemukan relevansinya kembali pada masa sekarang. 

Sedangkan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber primer dalam 

tasawuf dan sejarah Islam, sumber-sumber sekunder yang mencakup pemikiran-pemikiran tasawuf para 

pembaharu Islam sekarang, sumber-sumber yang membahas tentang persoalan umat Islam sekarang, dan 



sumber-sumber Marxisme dan Neomarxisme. Penggunaan sumber-sumber Marxisme disini digunakan untuk 

mengarahkan interpretasi ulang terhadap pemikiran-pemikiran tasawuf tersebut, dan sekaligus digunakan 

sebagai alat bedah dalam memahami persoalan  umat Islam sekarang ini. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah 

dengan diskripsi, dilanjutkan dengan analisis, dan kemudian pemaknaan ulang. Diskripsi ditujukan untuk 

menggambarkan pemikiran tasawuf Islam dan perkembangannya secara tepat, analisis adalah untuk 

membongkar segala sesuatu yang bersembunyi di balik teks atau untuk mengungkap segala sesuatu yang tak 

tersadari atau terungkap dalam teks, dan kemudian pemaknaan ulang yang ditujukan untuk merelevansikan 

kembali teori-teori yang ada dalam tasawuf dengan persoalan kekinian.    

G. Sistematika Pembahasan. 

Sebelum melakukan pembahasan tentang historitas tasawuf dan dekonstruksi serta interpretasi ulang 

terhadap pemikiran-pemikiran tasawuf, peneliti terlebih dulu menjelaskan tantangan yang sedang dihadapi 

oleh umat Islam sekarang, terutama Indonesia. Sebab dekonstruksi dan interpretasi ulang terhadap pemikiran 

tasawuf hanya dirasa perlu setelah mengetahui tantangan yang sedang dihadapi pada masa sekarang. 

Setelah menjelaskan semua itu, untuk sampai pada interpetasi ulang, peneliti terlebih dulu menjelaskan 

sisi historitas dari tasawuf Islam. Tanpa melakukan hal itu, tasawuf akan dianggap sebagai sesuatu yang 

transenden, tetap, dan tidak boleh mengalami perubahan. 

Setelah menjelaskan persoalan  masa sekarang, peneliti akan melakukan dekonstruksi (pembongkaran) 

terhadap pemikiran-pemikiran penting yang ada dalam tasawuf. Melalui dekonstruksi, akan tampak sejauh 

mana keselarasan pemikiran-pemikiran itu dari nilai-nilai murni Islam yang dibawa oleh Nabi, dan sekaligus 

konsekuensi logis yang diakibatkan oleh pemikiran itu. 

Setelah dekonstruksi dilakukan, peneliti melakukan penafsiran  ulang terhadap teori-teori penting 

dalam tasawuf agar selaras dengan tuntutan masa sekarang. Sebab tanpa melakukan langkah ini, peneliti sama 

halnya dengan mendekonstruksi tasawuf tanpa melakukan rekonstruksi terhadapnya, membuang dan tidak 

memperbaikinya, dan itu bukan tujuan dari penelitian ini. 



BAB V

 PENUTUP

 

A.  Kesimpulan.

Penelitian di atas menunjukkan bahwa persoalan  yang dihadapi oleh umat Islam sekarang sudah 1. 

sedemikian pelik. Bentuk-bentuk penindasan yang ada tidak mudah difahami oleh semua orang. Butuh 

analisis yang tajam dan pengetahuan yang lengkap untuk mengetahui bentuk-bentuk penindasan yang 

sedang dialami oleh umat Islam sekarang. Penindasan yang dialami oleh umat Islam sekarang tidak 

lagi berupa penjajahan fisik. Penindasan sekarang sudah melibatkan penggunaan ideologi, teori, dan 

ilmu pengetahuan sehingga tidak mudah disadari oleh semua orang. Butuh analisis yang tajam terhadap 

struktur ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan yang sedang dijalankan dan dipropagandakan oleh 

rezim kapitalis-neoliberal untuk membongkar bentuk-bentuk penindasan yang sedang dioperasionalkan 

di negara-negara dunia ketiga. 

Untuk itu ilmu tasawuf yang telah mendorong manusia untuk mengabaikan dunia dan hanya 2. 

menfokuskan diri pada akhirat, sangat bertentangan dengan semangat pembebasan yang semestinya 

dilakukan di dunia ketiga. Konsekuensi logis dari pemikiran-pemikiran tasawuf akan mendorong 

manusia untuk mengabaikan dunia, dan tidak mempedulikan apa yang sedang terjadi di dalamnya. 

Segala nilai-nilai Islam yang awalnya sangat progresif dan revolusioner, akhirnya kehilangan semangat 

progresifitas dan revolusionernya setelah mendapat pemaknaan dari para sufi. 

Oleh karena itu, hanya dengan melakukan pemaknaan ulang terhadap pemikiran-pemikiran tasawuf, 3. 

nilai-nilai Islam tersebut akan menemukan relevansinya kembali sehingga selaras dengan persoalan 

n sekarang. Sebab pada hakikatnya, semua pemikiran yang ada dalam tasawuf merupakan sebuah 

pemaknaan terhadap nilai-nilai Islam. Sehingga melakukan pemaknaan ulang terhadap pemikiran-

pemikiran tasawuf sama halnya dengan mengembalikan nilai-nilai itu pada pemaknaannya semula. 

Yaitu sebagaimana Rasulullah dan para sahabat memaknainya. Sebab pemaknaan Rasulullah terhadap 

nilai-nilai Islam itulah yang sebenarnya selaras dengan kondisi Islam sekarang. Yaitu pemaknaan agama 

bukan hanya sebatas ritual ibadah, namun juga sebagai ideologi perlawanan menentang penindasan 

dan ketidak adilan. 

SaranB. 

Penelitian di atas seyogyanya bisa menginspirasi peneliti berikutnya untuk melakukan pembahasan 



secara lebih terperinci dan menyeluruh terhadap hilangnya semangat revolusioner dalam Islam. Pada 

hakikatnya, hilangnya semangat revolusioner dalam Islam bukan hanya disebabkan oleh tasawuf, namun juga 

keilmuan-keilmuan Islam lainnya. Kondisi sosial politik pasca Nabi telah mengakibatkan keilmuan Islam yang 

dilahirkan pada masa itu terkesan tidak revolusioner, dan malah digunakan sebagai alat kekuasaan. Hampir 

seluruh keilmuan Islam, baik fikih, filsafat, hadits, maupun adab, difungsikan untuk melegitimasi status quo, 

dan bukannya malah memberikan sebuah justifikasi teologis terhadap perlawanan pada penguasa zalim. 

Disamping itu, diharapkan nantinya juga akan muncul sebuah penelitian yang mendalam terhadap 

jenis keislaman yang dipeluk oleh bangsa ini. Sebab dominasi tasawuf yang sebegitu kuat di negara ini 

telah mengakibatkan umat Islam hanya memiliki kesadaran moral dan bukan sosial. Tidak sensitif terhadap 

permasalahan-permasalahan sosial dan keadilan, dan hanya sensitif pada permasalahan moral dan ritual.  



DAFTAR PUSTAKA

Abû Zaed, Nasr Hamîd, Ittijah Aql fi Tafsir Dirasah fi Qodhiyatul Majaz fi Qur’an Inda Mu’tazilah, (Bairut: 
Markaz Tsaqâfî `Arabî, 2003),

__________________, Falsafah Takwil Inda ibn `Arabî,  (Bairut: Markaz Tsaqâfî `Arabî, 2005)
____________________, Mafhumun Nash (Bairut: Markaz Tsaqâfî al-`Arabî, 1987)

Abû Na`îm, Ahmad bin Abdullah bin Ahmad, Haiulatul Auliya (Mesir: 1932)

Abu Yu`la, Muhammad bin Husain, Ahkam Sulthâniyyah (Bairut: Dar Kitab al-Ilmiyyah, 1982

Adam Miz, Khadharah Islamiyah fi Qurni Rabi’, diarabkan oleh Muhammad Abdul Hadi 

`Afifî, Abû A’la’, Tsaurah Ruhiyah fi al-Islâm (Kairo: Dar Ma`ârif, 1963)

`Afifî, Abû Ala’, pengantar dalam buku, Fushushûl Hikam, Muhyidin ibn `Arabî,

Amin, Ahmad,  Dhoha’ Islam (Bairut: Dar Kitab `Arabî). 

Arif, Sritua, Negeri Terjajah: Menyingkap Ilusi Kemerdekaan (Yogyakarta: Resist Book, 2006)
     
Alam, Wawan Tunggul, Di Bawah Cengkraman Asing, Membongkar Akar Persoalannya dan Tawaran 

Revolusi untuk menjadi Tuan di Negara Sendiri (Jakarta: Ufuk Press, 2009)

Awalil Rizki dan Nasith Majidi, Neoliberalisme Mencengram Indonesia (Jakarta: Pustaka Nasional, 2008)

Baihaqî, Sya’bul Iman, Maktabah asy-Syâmîlah.

Balâdzârî, abu Ja`far Ahmad bin Yahya bin Jabir al-Baghdâdî al, Ansabûl Asyrâf (Kairo: al-Quds, 1956) 

Bruinessen, Martin Van, Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Di Indonesia (Bandung: Mizan, 
1999)

Chodkiewicz, Michel, Le Sceau Des Saints, trans. Ahmad Toyib (Kairo: Majlis A’la li Tsaqâfî, 2000) 

Dzahabî, Muhammad Husain, Tafsir wa Mufassirun (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003),

Dzahabi, Syamsyuddîn Muhammad bin Ahmad bin Utsmân, Tarikh Islam wa Wafyâtil Masyâhir wa I`lâm 
(Bairut: Dar Kitab al-Arabi, 1987).

Edward G.Browne, Tarikh al Adab fi Iran, tranf. Ahmad Kamaluddin Hilmi (Kairo: Majlis A’la li Thaqâfah, 
2005)

Eko Supriyadi: Sosialisme Islam: Pekikiran Ali Syariati, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). 

Engineer, Ashar Ali, Islam dan Teologi Pembebasan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

Fadilah Putra, Kebijakan Tidak Untuk Publik (Yogyakarta, Resist Book, 2005)

Firdaus, M. Yûnus, Pendidikan Berbasis Realitas Sosial: Paulo Freire Y.B. Mangunwijaya, (Yogyakarta: 
Logung Pustaka, 2007)



Ghazâlî, Abû Hamîd al, Fadhaih Batiniyah (Kuwait: Dar al-Kitab ats-Tsaqofah)
___________________, Ihya’ Ulumudin (Kairo: 1352)

Hallâj, abu Mansûr al, ath-Thawâsîn, tahkik Luwis Masiggnon (Paris: Libraireie Paul Geuthner, 1913)

Hanafi, Hasan, Din wa Tsaurah fi Masr, (Kairo: Maktabah Madbuli),

Hasim, Wahid, Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia, (Yogyakarta: LKiS, 
1999)

Hasan, Hasan Ibrâhîm, Islamic History and Culture.

Hilmî, Musthafa, al-Hayah ar-Ruhiyah fi al-Islam, (Mesir: Dar Ihya’ Kutub al-`Arabîah, 1945)

Hujwîrî, Abû Hasan `Alî bin Utsmân, Kasyful Mahjûb, (Bairut: Dar Nahdah `Arabîyah, 1980)

Ibn `Arabî,  Muhyiddîn, Futûhât Makiyah, (Bairut: Dar Shadir)
__________________, Unuqa’ Maghrib fi Khatmil Auliyâ’  wa Syamsyul Maghrib (Kairo: 1954)

Ibn Abdurrabbah, Ahmad bin Muhammad, al-Aqd al-Farid, diedit oleh Muhammad Said al-Iryan (Kairo: 
Maktabah Tijâriyyah al-Kubra, 1953)

Ibn Hisyâm, abu Muhammad Abdullah bin Malik, Sirah Nabwiyah (Kairo: Musthafa al-Bâbi al-Halabî, 
1955) 

Ibn Jauzî, Abi Farkh, al-Adzkiyâ’ (Kairo: Maktabuh Usrah)

Ibn Katsîr, Abû Fida’ al-Hafidz, Bidâyah wa Nihâyah (Bairut: Dar Kitab al-Ilmiyah)

Ibn Muqaffa’, Abdullah abu Amr Ruzibah, Majmu`ah al-Kamilah li Muallifat Abdullah bin al-Muqaffa` 
(Bairut: Dar at-Taufiq, 1978). 

 
Ibn Said, Thabâqat Kubra (Bairut: Dar Shadir, 1960)

Imarah, Muhammad, al-Arab wa Tahaddî (Kairo: Dar Syuruq, 1991).
________________, Rasâil Adl wa Tauhid (Kairo: Dar Hilal, 1971)

Ibn Taimiyah, Taqiyuddin abû Abas Ahmad, Ilmu Suluk.

Jabiri, Muhammad Abid al, al-Aql al-Siyâsî al-`Arabî (Bairut: Maktabah Wahdah `Arabîyah, 2000)
_____________________, al-Aql al-Akhlaqi al-`Arabî, (Bairut: Markaz Dirasah al-Wahdah al-`Arabîyah, 

2001),
_____________________, Takwin al-Aql al-`Arabî, (Bairut: Markaz Dirasah Wahdah al-`Arabîyah)
______________________, Thurast wa al Hadatsah, (Bairut: al-Markaz al-Tsaqâfî al-`Arabî, 1993)
______________________, Bunyan al-Aql `Arabî, (Libanon, Markaz Tsaqâfî al-`Arabî),
______________________, Madkhal ila al-Qur’an al-Karim, (Bairut: Markaz Dirasah Wahdah al-`Arabîyah, 

2006)

Jamil, M. Muhsin M.A., Tarekat Dan Dinamika Sosial Politik: Tafsir Sosial Sufi Nusantara, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2005)

Jailanî, Abdul Qadir al, Fathûr Rabbânî (Mesir: 1960)



Jurji Zidan, Tarîkh Tamadun al-Islamî (Kairo: Dar Hilal, 1958)

Kalâbâdzî, Abu Bakar Muhammad bin Ishâq al-Bukhârî al, Ta’aruf li Madzhab Ahli Tasawwuf (Kairo: Dar 
Ma’arif, 1960 M).

Kanomayoso, Bondan, Nasionalisasi Prusahaan-Perusahaan Belanda di Indonesia (Jakarta, PT . Primacon 
Jaya Dinamika, 2001)

Kwik Kian Gie, Indonesia Menggugat Jilid II, www.eramuslim.com,

Lekchman, Robert, dan Borin, van Loon, Kapitalisme: Teori dan Sejarah Perkembangannya, terj. Sita Hidayah, 
ed. Darmawan, (Yogyakarta: Resist Book, 2008)

Makki, Abû Thâlib bin abî Hasan `Alî bin Abas, Qutul Qulub fi Muamalah al-Mahbub fi Washfi Thariq al-
Murid ila Maqâm Tauhid, (Kairo: Dar Ma’arif, 1332 H).

Marwati Djoened Poesponegoro Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia V (Jakarta, Balai Pustaka, 
1993)

Mas`ûdî, abu Hasan `Alî bin Husain al, Murawwijul Dzahab wa Ma’adin Jauhar (Kairo: Maktabah Tijariyah 
al-Kubra, 1963)

Muhâsibî, al-Hârits bin Asad, Ri`âyah li Huqûqillah, diedit oleh Margaret Smith, Silsilah Jib 1940 M.

Murwah, Husain, Naz’ah Mâdiyyah fi Falsafah Islamiyyah, (Bairut: Dar al-F`Arabî, 2002)

Nasyar, Ali Syami, Nasy’atul Fikr al-Falsafi  fi al-Islâm, (Kairo, Dar al-Ma’arif, cet 2)

Pontan, Coen Husain, Gerakan Rakyat Menghadang Imperialisme Global (Yogyakarta, Resist Book, 2005

Qomer, Yohana, al-Ghazâlî Dhirasah Mukhtaroh (Bairut: Katolik, 1947)

Rais, Mohammad Amien, Selamatkan Indonesia (Yogyakarta, PPSK Press, 2008)

Ridwan, Nur Khalik, NU dan Neoliberalisme, Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad, (Yogyakarta, 
LKIS, 2008)

Syahrasytanî, Abi Fatah Muhammad bin Abdul Karim Asy, al-Milal wa Nihal (Bairut: Dar Kitab Ilmiyah)

Suroyo, A.M. Djuliati, VOC dan Eksploitasi Kolonial di Jawa: Monopoli, Tanam Paksa, dan Beli Paksa, dalam 
bunga rampai Forum Dialog Indonesia-Belanda Verengigde Oostindische Compagnie (VOC), Dua 
Sisi Dari Perusahaan Multinational Dunia Yang Pertama, (Jakarta, Yayasan Pancur Siwah, 2003)

Suseno, Franz Magnis, Pemikiran Karl Marx, dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme (Gremedia, 
2001)

Sya`rani, Abdul Wahab, Anwâr Qudsyiah. 

Syaibî, Musthafa Kamil asy, Shilah Tasyayuk wa Tashawuf ( Bairut: Dar Andalus, 1982)

Sujuthi, Mahmud, Politik Tarekat Qodariyah wa Nagsabandiyah Jombang, (Yogyakarta: Galang Press, 
2001).



Suyûthî, Jalaluddîn Abdurrakhman, Itqân fi Ulumil Qur’an (Kairo: Maktabah Taufiqiyah).

Tan Malaka, Aksi Massa, (Yogyakarta, Teplok Press, 2000).

Thabarî, Târikh al-Umam wa al-Mulûk (Bairut: Dar al-Kitab al-`Ilmiyah, 1987)

Qusyairî, abû Qosim Abdul Karim Utsmân al, Lathâif Isyariyah, diedit oleh Ibrâhîm Basyuni, (Kairo: al-
Haiah Misriyah al-Amah li al-Kitab, 1981),

___________________________________, Risâlah Qusyairîyah  fi Ilmi Tasawuf, (Kairo: Dar Ma’arif, 1330 
H)

Palacios, Asin, Ibn `Arabî Hayatuhu wa Mazhabûhu, diarabkan dari bahasa spayol oleh Abdur Rahman 
Badawi, Kairo: Angelo Misyriah, thn, 1965

Thûsî, Siraj ath, Luma’ diedit oleh Abdul Halim Mahmud dan Thaha Abdul Baqî Surûr (Kairo: Dar Ma’arif, 
1960 M).

Zaki Mubarok, Akhlaq Inda Ghazali, (Kairo: Daar Katib `Arabî, thn, 1968)

Zarkasi, Badruddin Muhammad bin Abdullah al-, Burhân fi Ulumil Qur’an, (Bairut: Dar Ma`rifah, 1977)

Zarqâni, Muhammad Abdul Adzhim al, Manahîl `Irfân fi Ulumil Qur’an, (Kairo: Dar Hadits, 2001).

Ya`qûbî, Ahmad bin abi Wâdhih al-Akhbarî, Tarikh Ya`qûbî (Najf:  Murtadhawiyah: 1358 Hijriyah) 

Yustika, Ahmad Erani, Negara vs Kaum Miskin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas DiriA. 
Nama  : M. Subkhan Anshori, Lc
Tempat/tgl. Lahir : Kediri 9-02-1982
Jabatan : Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga   Yogyakarta
Alamat Rumah : Ngreco Kandat Kediri. 
Nama Ayah  : Mahmud Said
Nama Ibu : Siti Mudawamah.

Riwayat PendidikanB. 
1. Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda, Kandat, Kediri     
2. Madrasah Tsanawiyah Darul Huda, Wonodadi, Blitar   
3. Madrasah Aliyah HM. Tribakti, Lirboyo, Kediri          
4. S 1 Jurusan Akidah Filsafat  Universitas Al AzharMesir,
5. Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Jurusan Filsafat 

Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta             

Tahun 1988 – 1994
Tahun 1994 – 1997
Tahun 1997 – 2001 
Tahun 2001 – 2005 

Tahun 2007 - ……

Pengalaman OrganisasiC. 
1. Kontributor Kajian Fordian “Forum study al-Qur’an” 
    Kairo, Mesir
2. Kontributor Kajian Fatihah “Forum kajian al-Hadits” 
    Kairo, Mesir     
3. Ketua HIMASAL (Himpunan Alumni Santri Lirboyo)
    Mesir      
4. Ketua Kajian Ilmu Filsafat (KAIFA)
    Kairo, Mesir     
5. Kontributor Kajian Tansfirul Afkar
    Kairo, Mesir     
6. Ketua Lakpesdam PCI NU Mesir   
7. Kontributor Kajian Said Aqil Siradj Center
    Kairo, Mesir     
8. Ketua Kajian Keilmuan ICMI, Kairo Mesir. 
9. Ketua Kajian Istinaroh, Kairo Mesir.   

Tahun 2002 – 2004 

Tahun 2002 – 2003 

Tahun 2003 – 2004 

Tahun 2003 – 2004

Tahun 2003 – 2004

Tahun 2004 – 2005
Tahun 2004 – 2005

Tahun 2003 – 2004
Tahun 2002 - 2003

Karya IlmiahD. 
A.  Buku



1. Penulis Buku “Sosiologi Pemikiran Islam Klasik”,
    Lakpesdam PCI-NU, Mesir,
2. Penulis Buku “Kritik Turats”, Lakpesdam PCI-NU, 

Mesir,
3. Penulis Buku “Islam Adaptif”, Gama Jatim, Mesir,
4. Penulis Buku “Kritik Turats”, Lakpesdam PCI-NU, 

Mesir    
5. Editor dan Sekaligus Salah Satu Penulis Buku
    “Sabda Islam Progressif”, Lakpesdam PCI-NU, Mesir 
6. Editor dan Sekaligus Salah Satu Penulis Buku
    “Peta Epistemologi Pemikiran Islam Klasik, Dari 

Filsafat Al-F`Arabî sampai Maqasid as-Syathibi
    Lakpesdam PCI-NU, Mesir
7. Penulis buku “Ideologi Dibalik Filsafat Islam, Erlangga, 

Jakarta

Tahun 2003

Tahun 2004

Tahun 2005
Tahun 2004 

Tahun 2006

Tahun 2006

Tahun 2008

B. Penerjemahan Buku
1.  Kehidupan Rohani Dalam Islam” Pustaka Pelajar 

Yogyakarta    
2.  Sabda Ibn `Arabî, Menara, Bekasi   
3.  Teori Kewalian Dalam Pandangan Ibn `Arabî LKiS, 

Yogyakarta      
4.  Tarekat-Tarekat Dalam Tasawuf, LKiS, Yogyakarta
5.  Tasawuf Islam, Telaah Historis dan Perkembangnnya    

Gaya Media Pratama, Jakarta 
6.  Tasawuf Islam Mazhab Baghdad,Gaya Media Pratama    

Jakarta  
7.  Revolusi Spiritual Dalam Islam, Antsana 

Press,Yogyakarta, 
8.  Kesalahan-kesalahan dalam Ibadah, Al-Mahira, 

Jakarta, 
9.  Ilmu Jiwa, Serambi, Jakarta. 
10.Orang-orang Jenius, Hikmah, Jakarta.  
11.Waktu-Waktu Penuh Hikmah, 
12.Shalat Malam, Diva, Yogyakarta   
13.Keutamaan Shalat, Gama Media, Jakarta. 
14.Sahabat , Maghfirroh, Jakarta.   
15.Keutamaan Lapar,  Yogyakarta.   
16.Tafsir Ibn Katsir, Pena, Jakarta.   
17.Ilmu Suluk Hakim Turmudzi, Erlangga, Jakarta 

Tahun 2005

Tahun 2005
Tahun 2006

Tahun 2006
Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2009

Tahun 2008

Tahun 2006
Tahun 2006
Tahun 2008 
Tahun 2007
Tahun 2006.
Tahun 2008.
Tahun 2008
Tahun 2006
Tahun 2006

Yogyakarta, 14 Maret 2010

M. Subkhan Anshori, Lc

       




