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ABSTRAK 

Kemajuan teknologi di masa post modernisasi ini telah mengikis sisi baik yang 

ada dalam diri manusia, membawa manusia kepada krisis moral dan spiritual. 

Aspek esoteris dalam Islam yaitu tasawuf mampu memberikan nilai-nilai dasar 

yang kuat dalam mempengaruhi pandangan dan sikap hidup umat dan pada giliran 

selanjutnya memberi motivasi berupaya dan bertindak untuk mencapai tujuan-

tujuan hidupnya sebagai individu maupun kolektif. Dalam hal ini, Amin Syukur 

dengan gagasannya terkait tasawuf yang  relevan dan mampu memberi jawaban 

atas permasalahan krisis moral tersebut melalui tasawuf yang ringan dan dapat 

diterima oleh semua kalangan. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif 

(deskriptif-analisis) dalam bidang filsafat dengan bentuk kepustakan (library 

research). Model penelitian historis-faktual mengenai tokoh. Data-data primer 

dan skunder yang didapat dalam penelitian ini dengan dilakukannya verifikasi 

yang selanjutnya dilakukan upaya analisa isi agar dapat memperoleh nilai objektif 

dan holistis. Dan untuk mendukung hal tersebut maka dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa prosedural metode analisi data antara lain: metode 

deskriptif, metode kesinambungan historis, conten analysis (analisis isi), dan 

metode desuksi sebagai proses penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan 

temuan antara lain: 1. Terdapat tiga paradigma pokok memikiran  tasawuf Amin 

Syukur humanis, empiric dan fungsional. Dalam artian tasawuf atau seorang sufi 

harus dapat memaksimalkan potensi diri sebagai manusia serta memiliki 

kontribusi besar dalam segala aspek pembangunan seperti dalam tatanan sosial, 

politik, bahkan ekonomi. Yang itu semua semata-mata hanya sebagai untuk 

beribadah kepada Allah. 2.  Paradigma pemikiran Amin Syukur kaya akan nilai 

insaniyyah, yang dimana Amin Syukur berfokus pada tatanan social dan 

hubungan kemasyarakatan. Dalam hubungan bermasyarakat tentu harus harmonis 

dan tasawuf yang di gagas olehnya relevan dan mampu menjawab tantangan 

problem kemasyarakatan sekarang yaitu degradasi moral. 
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ABSTRACT 

 

Technological advances in this post-modernization period have eroded the good 

side that exists in man, leading man to a moral and spiritual crisis. The esoteric 

aspect in Islam is that Sufism is able to provide strong basic values in influencing 

the views and attitudes of people's lives and in turn further motivates them to 

strive and act to achieve their life goals as individuals and collectives.  In this 

case, Amin Syukur with his ideas regarding Sufism is relevant and able to provide 

answers to the problems of the moral crisis through Sufism which is light and 

acceptable to all circles. This research is of the type of qualitative research 

(descriptive-analysis) in the field of philosophy with a form of library research . 

Historical-factual research model of figures. The primary and skunder data 

obtained in this study by conducting verification which is then carried out content 

analysis efforts in order to obtain objective and holistic values. And to support 

this, in this study used several procedural methods of data analysis, including: 

descriptive methods, historical continuity methods, conten analysis (content 

analysis), and desusion methods as a process of drawing conclusions. This 

research produced findings including: 1. There are three main paradigms of 

thinking about Sufism, Amin Syukur, humanist, empirical and functional. In the 

sense of Sufism or a Sufi must be able to maximize his potential as a human being 

and have a major contribution in all aspects of development such as in social, 

political, and even economic order. All of this is purely for worshiping Allah. 2. 

Amin Syukur's paradigm of thought is so many about human values, where Amin 

Syukur focuses on social order and social relations. In social relations, of course, 

it must be harmonious and the Sufism that was initiated by him is relevant and 

able to answer the challenges of today's social problems, namely moral 

degradation. 
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MOTTO 

 

ۡۡإِنۡ  ُد ۡوَع  َۡسآَء ۡفَإِذَا ۚ ا َٓ ۡفَيَ  ً ُت
 
َسأ
َ
ۡأ ِۡإَون  ۡۖ  ً ُُفِسُك

َ
ِِۡل  ً َسنُخ ح 

َ
ۡأ  ً َسنُخ ح 

َ
ِۡٱأ اْۡؤُُسَيِلۡٓأۡلِخَرة

ٔاْۡ ُخيُ َۡوِِلَد   ً ُك َْ ِشدَۡٱوُُسٔ س  ٍَ واْۡۡل  ُ ةَٖۡوِِلُتَّّبِ َلَۡمرَّ وَّ
َ
اَۡدَخئُهُۡأ ٍَ اْۡحَت ترًِياَۡن  ٔ اَۡعيَ ٌَ٧ۡ

 
 “jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika 

kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila 

datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami datangkan orang-orang 

lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, 

sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk 

membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.” (QS. Al-Israa‟: 

7) 
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يَ ي
إ َ    

اا َْ َيو  Û 

 

3. Ta’marbuthah 

Ta‟ marbuthah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kashrah dan 

dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbuthah yang mati atau 

mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. 

 T  Al-Madinah ة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kita telah sepakat dan setuju bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang 

menjunjung tinggi budaya Timur, yang mengedepankan aspek norma, etika 

dan moralitas di atas hasrat kebebasan, meninggikan nilai manusia di atas 

makhluk lainnya dan menghormati apa yang menjadikan manusia itu 

berwibawa, berakal dan memiliki nilai pribadi yang baik. 
1
 Tidak hanya itu, 

Negara Indonesia juga memrepresentasikan sebagai Negara beragama, Negara 

yang meyakini Ketuhanan yang Maha Esa dalam ideologinya. Maka prilaku 

manusia yang tidak meyakini konsep Ketuhanan yang Maha Esa atau tidak 

mengimani adanya Tuhan maka masuk dalam menyalahi ideologi Negara.
2
 

Kini kita telah masuk ke kehidupan post modern, di mana ia telah berhasil 

tampil dan mewujudkan kemajuan hidup yang luar biasa, baik itu dalam 

bidang ilmu pengetahuan, teknologi, maupun kemakmuran fisik. Di samping 

itu ia juga tampil dengan sisi wajah yang lain, yaitu wajah manusia yang 

buram berupa manusia modern yang berwujud kesengsaraan ruhaniah yang 

kemudian terkikisnya sikap moral dari diri manusia. Hal ini muncul sebagai 

akibat dari post modernisasi yang didominasi oleh nalar instrumental.
34

 

                                                             
1
 Khabib Luthfi,  Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moral, (Jakarta: 

GUEPEDIA, 2018), h. 22 
2
Ibid, h. 15 

3
 Haedar Natsir, Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1997), h. 138 



2 
 

 
 

Meski pesatnya kemajuan teknologi diiringi dengan semakin mudahnya 

dalam berkehidupan. Hanya saja pada kenyataannya segala kemudahan, 

kesenangan serta  kenyamanan lahiriyah yang disuguhkan oleh materi, ilmu 

pengetahuan, dan teknologi canggih pada taraf tertentu mengundang 

kebosanan serta ketidakpuasan. Hal tersebut tidak mampu membawa 

kebahagiaan yang sejati untuk manusia. Yang kita lihat justru munculnya 

kehancuran, kerakusan, perselisihan, serta kesenjangan antara si kaya dan si 

miskin melebar.
5
 Kehidupan sosial media yang pada hakikat nya  fungsinya 

adalah untuk memperudah kita dapam menerima informasipun kini sudah 

melampaui batasnya. Manusia saling menghujat, menghina, memprofokasi, 

menyampaikan berita bohong dan lainnya dengan sangat mudah. Dimana 

tanpa mereka sadari atau bahkan enggan menyadari bahwa hal tersebut dapat 

membahayakan siapapun.  

Di abad post modernisasi ini, teknologi, kemanuan ilmu pengetahuan dan 

industrialisasi merupakan suatu yang  tak dapat kita elakkan. Karena teknologi 

dan segala perkembangan ilmu pengetahuan  adalah tulang punggung. 

Hegemoni sains dan  teknologi yang memicu revolusi industry dan informasi 

telah menciptakan persoalan pada manusia dan apabila tidak disokong dengan 

nilai-nilai mulia keagamaan akan terus membawa manusia kepada manusia 

kepada ketidakmanusiaan.
6

 Selain daripada itu, abad post modern pun 

                                                                                                                                                                       
4

Nalar Instrumental adalah adalah sebuah cara berpikir dimana nalar bukan lagi 

digunakan untuk memahami, melainkan nalar digunakan sebagai alat atau instrumen untuk 

mencapai kepentingan sendiri. 
5
  Sri Mulyati, Tarekat Muktabarah, (Jakarta Timur: Prenada, 2004), h. 3 

6 Yudi Latif, Masa Lalu yang Membunuh Masa Depan, (Bandung:Mizan, 1999), h. 142 



3 
 

 
 

mengandung sifat matrealisme dan sekuralistis. Materi menjadi tolak ukur 

segalanya, kesuksesan dan kebahagiaan ditentukan oleh materi. Orang 

berlomba-lomba mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya, bahkan sengaja 

memamerkannya disosial media. Pada akibatnya manusia sering lepas control 

dan terlihat menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Nilai-nilai 

kemanusiaan semakin surut, toleransi sosial, solidaritas serta ukhuwah pada 

sesame semakin terkikis dan manusia semakin hidup tak saling peduli.Hal-hal 

tersebut disebabkan karena adanya sesuatu yang tercecer dalam pandangan 

manusia post modern.  Yang dimana abad modern yaitu abad teknokalisme 

masih sangat mengabaikan harkat kemanusiaan yang paling mendalam, yaitu 

sisi kerohanian atau spiritualnya.
7
  

Manusia post modern telah dilanda kehampaan spiritual. Maju pesatnya 

ilmu pengetahuan, teknologi dan filsafat rasionalisme sejak abad 18 bahkan 

sampai sekarang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok manusia 

dalam aspek nilai-nilai transcendental, yaitu suatu kebutuhan yang vital dan 

hanya bisa digali dan berasal dari yang benar mutlaknya dan berisi amanat 

yang harus dilaksanakan, sedangkan dunia dan seisinya serta apapun  yang 

diciptakan manusia itu bersifat nisbi.
8
 Dalam hal ini tasawuf hadir sebagai 

aspek esoteric dalam agama Islam. Yang dimana tasawuf menawarkan 

kesejukan untuk menyembuhkan hausnya spiritual manusia khususnya Islam, 

di zaman post modern ini.   

                                                             
7
Ibid. 

8
Ibid. 
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Sayyed Husein Nasser memberikan gambaran kenyataan bahwa 

masyarakat modern berada dalam jurang nestapa kehancuran moral dan 

spiritualitas. Hal tersebut tidak lain adalah karena post modernisasi serta 

temuan teknologi canggih, kenestapaan manusia post modern ini tidak mampu 

bahkan tidak mau menerima nilai-bilai moral yang ditawarkan oleh ajaran 

agama.
9
 Maka dari itu, diperlukann adanya konspirasi universal pada akhir 

abad ini yang menekankan perlunya member tempat pada mistik dan spiritual 

dalam kehidupan sosial untuk mengatasi krisis sosial pada masyarakat pada 

abad ini. 
10

 

Tasawuf adalah wujud dan berakar dari al-Ihsan,
11

  sebagai aspek esoteris 

dalam Islam memberikan nilai-nilai dasar yang kuat dalam mempengaruhi 

pandangan dan sikap hidup umatnya  dan pada giliran selanjutnya memberi 

motivasi berupaya dan bertindak untuk mencapai tujuan-tujuan hidupnya 

sebagai individu maupun kolektif serta memberikan kontribusi besar dalam 

pembangunan bangsa.
12

 Tasawuf pada hakikatnya adalah usaha membangun 

budi dan perangai yang terpuji. Yaitu membersihkan jiwa, mendidik serta 

mempertinggi derajad budi. Dan dapat menekan segala kelobokan dan 

kerusakan, memerangi syahwat yang melebihi keperluan untuk kesentosaan.
13

 

                                                             
9 Sayyed Husein Nasser, Islam and Plight of Modern Man, (London: Longman, 1978), h. 

77 
10

 Budi Munawar Rahman, New Age Gagasan-gagasan Spiritual Dewasa Ini: dalam buku 

Rekonstruksi Rebungan Religious. (Editor Muhammad Wahyu Nafis), (Jakarta:  Paramadina, 

1990), h. 47 

1 
11

Amin Syukur, Tasawuf Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 4 
12

Ibid. h. 24. 
13

 Hamka, Tasawuf Modern, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), h. 17 
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Namun stereotip yang terlanjur berkembang bahwa para sufi (pelaku 

tasawuf) sebagai kalangan aneh dan terbelakang baik dari aspek fisik maupun 

psikis. Bahkan para peneliti dan pemikir pada umumnya menyimpulkan 

bahwa di antara sebab-sebab kompleks ketertinggalan umat Islam, tasawuf 

atau sufismelah yang menyebabkan kemunduran pemikiran islam. Khususnya 

bahwa ajarananya dianggap melakukan perlawanan atas kenikmatan hidup di 

dunia ini. Seseorang yang menggeluti bidang tasawuf maka ia telah 

memposisikan dirinya menjauhi kenikmanatan hidup duniawi. Hidup 

menyendiri dan berkontemplasi sepanjang hidupnya  di tandai dengan 

penampilan fisik yang tidak terurus dan menggantungkan kebutuhan hidupnya 

kepada orang lain. 
14

 selain itu, terdapat  juga kalangan yang menganggap 

tasawuf adalah ajaran yang berat, sulit dan terlalu mendalam. Hal itu juga 

yang membuat banyak dari mereka yang enggan bersentuhan dengan tasawuf. 

Stigma negative terhadap kejumudan tasawuf di respon oleh Amin Syukur, 

dengan gagasannya terkait tasawuf. Gagasan tasawuf Amin Syukur 

memperkenalkan sebuah paradigma baru dalam tasawuf yang aktif dalam 

kehidupan social pada tataran ini spiritualitas dan moralitas yang ditawarkan 

tasawuf gagasan Amin Syukur adalah bersifat structural, bukan hanya 

individual.
15

 Selain itu, Amin Syukur juga mengemas pemahaman mengenai 

tasawuf dengan sangat ringan dan kekinian sehingga dapat diterima oleh 

berbagai macam kalangan dan yang enggan mengenal menjadi ingin. 

                                                             
14

Khozin, Sufi Tanpa Tarekat, (Malang: Madani, 2013), h.16 
15

Muhtador, Rethingking of Islamic Sufism: Sufisme sebagai Solusi Alternatif atas 

Kekerasan Sosial,Eksoteris: Jurnal Akhlak dan Tasawuf  
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Konsep tasawuf yang digagas oleh Amin Syukur sangat urgen untuk 

dibahas, karena konsep tasawufnya berorientasi kepada pengaplikasian 

tasawuf dalam kehidupan bermasyarakat. Tasawuf pemikiran Amin Syukur 

juga menempatkan para sufi sebagai agen perubahan dan pengendalian sosial. 

Konsep ini juga dikenal dengan sebutan tasawuf aplikatif dan sangat cocok 

untuk dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. Tasawuf gagasan Amin 

Syukur mengajak manusia untuk aktif dalam perkara duniawi, bukan pasif. 

Konsep ini juga menggiring manusia untuk terjun ke ranah politik, bukan 

malah anti politik. Konsep ini juga mengajarkan tentang bagaimana cara 

menjadi hamba Tuhan dan makhluk sosial sekaligus. Dengan tasawuf 

kesalehan individual akan terbentuk, kemudian keshalehan tersebut akan 

bermuara pada peningkatan etos dan kepedulian sosial. Jadi ketaatan yang 

didapat dari tasawuf gagasan Amin Syukur bukan hanya merujuk kepada hal 

yang bersifat metafisik atau ataupun kebersatuan dengan Tuhan saja, tetapi 

juga lebh kepada peningkatan kepekaan dan kepedulian terhadap fenomena-

fenomena sosial.
16

 Dengan mamahami tasawuf pemikiran Amin Syukur, 

stigma negatif terhadap tasawuf bisa diperbaiki. Krisis-krisis yang menjangkiti 

masyarakat modern juga bias diatasi dengan kehadiran tasawuf yang lebih 

relevan.  

Kualitas manusia yang hendak dibangun di sini adalah manusia sebagai 

pengelola bumi. Yaitu manusia yang mampu menempatkan fitrah dan nikmat 

                                                             
16

 Muhammad Ainun Najib, Epistemologi Modern Hamka, Dinamika Penelitian: Media 

Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan 18 (2), 2019, 

https://doi.org/10.21274/dinamika.2018.18.2.303-324.  

https://doi.org/10.21274/dinamika.2018.18.2.303-324
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yang diberikan oleh Allah sebagai  wahana untuk memakmurkan bumi. Di 

sinlah solidaritas kemanusiaan di pupuk. Apa yang ditawarkan Amin Syukur 

memang relevan dengan gerak maju perkembangan Indonesia. Dengan 

pembangunan bangsa Indonesia menempatkan pembangunan sumberdaya 

insane sebagai inti segala proses pembangunan. Sosok manusia yang hendak 

di bangun antara lain manusia Indonesia harus bisa menjadi ekonomi, manusia 

teknologi yang bermoral, manusia global, manusia humanis dan agamis.
17

 

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tasawuf Amin Syukur. 

Amin Syukur merupakan guru besar bidang tasawuf yang mumpuni. 

Kepakaran Amin Syukur dalam bidang tasawuf dibuktikan dengan berbagai 

konsep tasawuf dalam karyanya, dan juga menciptakan treatment sufi healing 

untuk mengintervasi bebbagai patologi fidik maupun psikis. Paradigm 

pemikiran Amin Syukur bersifat moderat dan mudah diimplementasikan 

dalam kehidupan oleh berbagai lapisan masyarakat. Tasawuf pemikiran Amin 

Syukur perlu diberikan ruang karena sangat relevan dengan problematika 

kehidupan di era digital ini salah satunya adalah problematika moralitas social 

di kalangan masyarakat. 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a. Moral dalam kehidupan manusia memiliki kedudukan yang sangat 

penting. Nilai-nilai moral sangat diperlukan bagi manusia, baik 

kapasitasnya sebagai individu maupun sebagai anggota suatu 

                                                             
17

Amin Syukur, Tasawu Sosial, h. xiii 
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kelompok (masyarakat dan bangsa). Dalam hidupya, manusia 

harus taat dan patuh pada norma-norma, aturan-aturan, adat-

istiadat, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. 

b. Seiring berjalannya waktu teknologi seakan berubah menjadi pisau 

tajam di setiap ujungnya, seberapa manfaat yang kita ambil atau 

justru berubah menjadi ancaman baru yang membahayakan 

stabilitas otak bangsa. Perlu disadari bahwa perkembangan atau 

kemajuan yang dicapai berkat ilmu dan teknologi bersifat 

ambivalen yang artinya bahwa jika terdapat dampak positif pasti 

akan terdapat dampak negative yang mengikutinya yang salah 

satunya adalah menyimpangnya moral bangsa.  

c. Dalam hal ini tasawuf hadir sebagai aspek esoteric atau aspek 

spiritual dalam agama Islam. Yang di mana tasawuf menawarkan 

kesejukan dan penyembuhan terhadap permasalahan moral yang 

terjadi saat ini.  Tasawuf secara umum merupakan falsafah hidup 

dan cara tertentu dalam tingkah laku manusia dalam upayanya 

merealisasikan kesempurnaan moral, pemahaman tentang hakikat 

realitas dan kebahagiaan rohaniah.
18

 

d. Dalam kondisi inilah tasawuf  diusung oleh Amin Syukur, yang di 

mana beliau berusaha mensajikan membangun kesadaran hidup 

sosial. Menurutya, kesadaran hidup sosial merupakan salah satu 

watak dasar manusia dan merupakan salah satu persoalan mendasar 

                                                             
18

Asmaran AS. Pengantar Studi Tasawuf. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 

26 
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yang dihadapi umat islam dewasa ini. Sebab kemajuan 

pengetahuan dan teknologi yang bermuara pada filsafat kapitalis 

telah melahirkan gaya hidup individual, egoisme sektoral, prilaku 

amoral dalam bersosial dan pergaulan kepentingan yang sama. 

2. Batasan Masalah 

a. Krisis moralitas bersumber dari kurang sadarnya manusia akan 

nilai moral, adat-istiadat, tatanan norma yang ada dan nilai-nilai 

agama (tasawuf). Mengingatmoral memiliki kedudukan yang amat 

penting, karenamanusia dalam hidupnya harus taat dan patuh pada 

norma-norma, aturan-aturan, adat istiadat, undang-undang, dan 

hukum yang ada dalam suatu masyarakat. Norma-norma, aturan-

aturan, undang-undang dan hukum baik yang dibuat atas 

kesepakatan sekelompok manusia atau aturan yang berasal dari 

hukum Tuhan 

b. Hidup sosial merupakan salah satu watak dasar manusia dan 

merupakan salah satu persoalan mendasar yang dihadapi umat 

islam dewasa ini. Dalam hal ini Amin Syukur menawarkan sebuah 

perencanaan sosial lintas sektoral, yang tidak saja berkutat pada 

dimensi fisik, tetapi juga pada dimensi ruhani atau spiritual, yaitu 

tasawuf.  
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3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana paradigma pemikiran  tasawuf Amin Syukur? 

2. Bagaimana relevansi pemikiran tasawuf Amin Syukur terhadap 

moralitas sosial?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk memperoleh pemahaman tentang konsep pemikiran tasawuf  

Amin Syukur. 

b. Untuk memperoleh pemahaman terkait relevansi antara konsep 

pemikiran tasawuf pemikiran Amin Syukur dengan moralitas sosial 

dalam Islam 

2. Manfaat penelitian  

a. Merubah paradigma masyarakat tentang tasawuf. Tasawuf 

selama ini dikesankan hanya bersifat spiritualisme individu, 

tanpa mampu menjangkau aspek sosial-kemasyarakatan. 

Namun tasawuf pemikiran Amin Syukur memberikan 

gambaran bahwa tasawuf tidak isolatif, tetapi aktif di tengah-

tengah masyarakat, bangsa dan Negara sebagai tuntutan 

tanggung jawab sosial. Tasawuf pada abad XXI ini bukan lagi 

bersifat uzlah dari keramaian, namun sebaliknya, harus aktif 
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mengarungi kehidupan ini secara total, baik dalam aspek sosial, 

politik, ekonomi dan sebagainya.  

b. Hasil dari pengkajian dan pemahaman tentang konsep tasawuf 

dalam penelitian ini sedikit banyak akan dapat membantu 

dalam pencapaian tujuan moralitas sosial yang lebih baik.  

c. Sebagai salah satu rujukan bagi pembaca yang mengkaji Amin 

Syukur 

D. Kerangka Pemikiran 

Pada dasarnya tasawuf adalah ajaran tentang moral (akhlak). 

Rasulullah SAW sendiri diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia.
19

 

Begitu  pula semangat Al-Qur`an  sebagai sumber pokok ajaran Islam, 

menurut Fazlur Rahman, temainti dan  utamanya  adalah  semangat 

moral.20  Itulah  sebabnya,  akhlak Rasulullah SAW, menurut Aisyah, 

adalah Al-Qur`an. Amin Syukur menegaskan bahwa tasawuf di era 

sekarang ini harus lebih humanistik, empirik dan fungsional (penghayatan 

terhadap ajaran Islam bukan pada Tuhan), bukan reaktif tetapi aktif serta 

memberikan arah kehidupan bagi manusia di dunia ini, baik berupa moral, 

spiritual, sosial ekonomi, dan budaya.
21

  Dengan begitu, orang-orang 

bertasawuf memang karena kesadaran mereka sendiri. Mereka bertasawuf 

bukan karena mereka kalah dalam kehidupan material, lantas mereka 

                                                             
19H. MA. Achlami HS, Tasawuf Sosial dan Solusi Krisis Moral, Jurnal Dosen Fakultas 

Dakwah UIN Raden Intan Lampung. 
20

.ibid. 

21
ibid, hlm. 109. 
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melarikan diri ke tasawuf. Akan tetapi karena mereka menyadari bahwa 

tasawuf itu merupakan suatu keharusan yang perlu diperhatikan dan 

dijalani sejak dini. Dengan kesadaran demikian, maka tasawuf akan eksis 

di tengah-tengah kehidupan dunia modern. 

Maka dari itu penelitian mengenai relevansi tasawuf dan moralitas 

sosial menjadi sangat penting, ketika kita melihat fakta dan realita, bahwa 

masyarakat yang beragama sekalipun ternyata tidak dijamin memiliki 

moralitas yang baik. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, dan 

mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama Islam.Tetapi kenyataannya, 

berbagai kerusuhan, pelanggaran hak asasi manusia, tindak korupsi, 

kolusi, suap, prostitusi, miras dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, 

perampokan, pembegalan, pencurian, dan tindak kriminal lainnya, hamper 

setiap hariterjadi di mana-mana mengisi lembaran dan mewarnai 

pemberitaan di berbagai media massa. 

Di sisi lain, modernisme atau post-modernisme yang ditandai 

dengan   kemajuan   ilmu   pengetahuan dan   teknologi, ternyata telah 

gagal memberikan kehidupan yang nyaman, terarah dan bermakna. 

Modernisme justrutelah membawa dampak terhadap terjadinya kerancuan 

dan penyimpangan nilai-nilai kemanusiaan (dehumanisasi). Manusia 

modern  kian  dihinggapi oleh rasa cemas dan kehilangan visi  keilahian 

serta kehilangan dimensi transcendental, sehingga mudah dihinggapi 

kegersangan dan krisis spiritual. Sebagai akibatnya,manusia modern sering 



13 
 

 
 

dihinggapi penyakit stress, depresi dan alienasi. Merekateralienasi dari 

dirinyasendiri, dari lingkungan sosialnya,dan yang terpenting  lagi dari 

Tuhannya.
22

 

Dalam kondisi inilah tasawuf di usung oleh Amin Syukur, yang di 

mana beliau berusaha mensajikan membangun kesadaran hidup sosial. 

Menurutya, kesadaran hidup sosial merupakan salah satu watak dasar 

manusia dan merupakan salah satu persoalan mendasar yang dihadapi 

umat islam dewasa ini. Sebab kemajuan pengetahuan dan teknologi yang 

bermuara pada filsafat kapitalis telah melahirkan gaya hidup individual, 

egoisme sektoral, prilaku amoral dalam bersosial dan pergaulan 

kepentingan yang sama.
23

 Dalam menempuh tujuan tasawuf, seseorang 

harus melalui tiga tahap: Takhalli, Tahalli dan Tajalli. Menurut Amin 

Syukur, manusia yang telah mencapai jenjang demikian,  dan telah 

mencapai puncak tasawuf, akan selalu bisa menguasai diri dan 

menyesuaikan diri di tengah-tengah arus modernisasi dan insrudtialisasi, 

yang tidak terasa secara tidak disadari telah membawa manusia meluncur 

ke tingkat yang lebih rendah.
24

 

 

 

                                                             
22

Ali Maksum, Tasawuf sebagai Pembebasan Manusia Modern: Tela‟ah Signifikansi 

Konsep Tradisionalisme Sayyid Husein Nasr, (Surabaya: Pustaka Pelajar,  2002), h.4 

23
Ibid, h. xi 

24
Amin Syukur,  Tasawuf Sosial, h. 37 
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E. Tinjauan Pustaka 

Realitas bahwa penelitian mengani moralitas sosial telah banyak dilakukan 

sebelumnya, begitupun  dengan tasawuf. Hal tersebut sangat menunjang 

peneliti dalam mengembangkan gagasan penelitian. Penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti kali ini memiliki perbedaan, selain tidak ditemukannya udul 

penelitian yang sama persis dengan penelitian ini juga secara fokus menggali 

dimensi sosial dalam ajaran tasawuf terkhusus dalam pandagan tasawuf Amin 

Syukur yang kemudian secara interpretative mencari relevansinya dengan 

moralitas sosial. Dengan kata lain, penelitian ini memunculkan makna atau 

hakikat kemudian menghadapkan pada realitas, dan selanjutnya menemukan 

relevansi antara keduanya. Beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud 

dengan uraian di atas antara lain: 

Vika Fitrotul Uyun, Pola Pemikiran Tasawuf M. Amin Syukur dalam 

Program Seni Menata Hati Membentuk Pribadu Terpuji di TVKU Tahun 

2007-2013, (Tesis: 2018).  Tesis ini mendeskripsikan dengan cukup lengkap 

bagaimana pola pemikiran Amin Syukur mengenai tasawuf melalui dengan 

menganalisis pemikiran Amin Syukur melalui penyampaiannya dalam 

mengisi acara program kajian Seni Menata Hati Membentuk Pribadi Terpuji  

oleh TVKU dari tahun 2007-2013 serta mengemukakan bagaimana relevansi 

pemikiran Amin Syukur tersebut bagi permasalahan yang dihadapi oleh 

masyarakat modern. Berbeda dengan penelitian tesis ini, peneliti mengkaji 
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sumber pemikiran Amin Syukur melalui karya-karya Amin Syukur dan 

kemudian merelevansikannya terhadap permasalahan moralitas sosial.  

Tesis yang ditulis oleh Muhammad Sakdullah yang berjudul Solusi 

Tasawuf atas Problematika Sosial di Era Masyarakat Modern Prof. Dr. Amin 

Syukur. MA (Telaah Rubrik Terapi Hati Koran Sindo Tahun 2012-2017), yang 

menjelaskan tentang bagaimana solusi tsawuf pada problematika masyarakat 

moder. Dan menurut peneliti tentunya penelitian ini berbeda dengan penelitian 

Muhammad Sakdullah tersebut, karena Muhammad Sakdullah menggali 

pemikiran Amin Syukur dengan menelaah Rubrik Terapi Hati Koran Sindo 

dari tahun 2012-2017, sedangkan tesis ini melalui buku-buku karya min 

Syukur. Dan permasalahan masyarakat modern nya pun lebih spesifik yaitu 

mengenai moralitas sosial.  

Muhamad Basyrul Muvid dan Akhmad Fikri Haykal, Tasawuf Humanistik 

dan Relevansinya terhadap Kehidupan Sosial Spiritual Masyarakat Post 

Modern Abad Global: Telaah Atas Pemikiran Tasawuf Said Aqil Siradj dan 

Muh. Amin Syukur, (Jurnal: 2020). Penelitian ini mengemukakan mengenai 

pemikiran Tasawuf Humanistik Said Aqil Siradj dan Muh. Amin Syukur dan 

adanya keselarasan pemikiran antar keduanya.Tentunya berbeda dengan 

penelitian tesis ini yang lebih memfokuskan menngemukakan bagaimana 

pndangan tasawuf Amin Syukur saja. 

Randi Saputra, Reza Pahlevi Dalimunthe dan Mulyana, menyeimbangkan 

Ritualitas dan Partisipasi Sosial: Konsep Tasawuf Sosial Amin Syukur, 
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(Jurnal: 2021). Penelitian ini mendeskripsikan pemikiran tasawuf Amin 

Syukur mengenai tasawuf social dan konsep tasawuf social tersebut 

memungkinkan manusia untuk menjadi sufi tanpa harus bergabung dengan 

kelompok tarekat tertentu terlebih dahulu. Berbeda dengan penelitian tesis ini 

yang tentunya lebih luas lagi mengungkapkan latar belakang kehidupan Amin 

Syukur baik dari segi intelektualnya maupun yang lain sehingga 

mempengaruhi pemikirannya dan tesis ini juga lebih fokus mengungkapkan 

mengenai relevansinya terhadap moralitas sosial. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat 

kepustakaan atau sering disebut Library Research. Library Research 

adalah mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan 

buku-buku literatur yang diperlukan dan dipelajari.
25

 Sifat penelitian ini 

adalah deskriptif filosofis yakni penelitian yang memaparkan suatu 

keadaan, objek, segala kebiasaan, perilaku tertentu kemudian dianalisis 

secara lebih kritis.
26

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama ketika 

dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian 

adalah mendapatkan data. Peneliti menggunakan metode dokumentasi 

                                                             
25

 M. Ahmadi Anwar, Prinsip-prinsip Metodologi Reaserch, (Yogyakarta: Sumbangsih, 

1975), h. 2. 
26

 Kartini Kartono, Metodologi Reaserch, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 28. 
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dalam pengumpulan data, yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur 

yang berhubungan dengan objek kajian. Kemudian setelah data terkumpul 

peneliti melakukan klasifikasi, yaitu mengelompokkan data berdasarkan 

ciri khas masing-masing yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

Terdapat dua jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu data 

primer dan skunder.  

3. Sumber Data Penelitian 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data pokok yang menjadi objek penelitian.Sumber 

data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku karya Amin Syukur, 

diantaranya:  

1. Tasawuf Sosial  

2. Menggugat Tasawuf; Sufisme dan Tanggung Jawab Sosial Abad 

21  

3. Tasawuf Konstektual: Solusi Problem Manusia Modern karya  

4. Tasawuf Bagi Orang Awam; Menjawab Problem Kehidupan 

karya  

5. Zuhud di Abad Modern 

6. Pengantar Studi Akhlak 

7. Sufi Healing: Terapi dalam Literatur Tasawuf 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Baik itu berupa buku, 
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tesis, jurnal, artikel dankaya ilmiah lainnya yang berhubungan dan relevan 

dengan penelitian ini. 

4. Metode Analisa Data 

Dalam menganalisis data, dapat menggunakan beberapa macam 

metode analisa, diantaranya: 

a. Deskriptif 

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek, 

baik berupa nilai-nilai budaya manusia, sistem pemikiran filsafat, nilai-

nilai etika, nilai karya seni, sekelompok manusia, peristiwa atau objek 

budaya lainnya. Tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode 

deskripsi adalah untuk mendeskripsikan, gambaran atau lukisan secara 

sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta 

hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau suatu fenomena tertentu.
27

 

Cara ini digunakan untuk mengetahui berbagai hal yang terkait dengan 

tasawuf dalam pandangan Amin Syukur sera bagaimana relevansinya 

terhadap permasalahan moralitas sosial.  

b. Metode Kesinambungan Historis  

Metode ini mendeskripsikan dan memaparkan objek material dalam 

suatu struktur sejarah yang terbuka bagi masa depan dalam dua arti. Dari 

satu pihak dapat menghasilkan interpretasi yang lebih produktif yaitu 

lebih bersifat objektif dan kritis. Dari lain pihak, naskah atau peristiwa 

dahulu memberikan penjelasan dan jawaban atas masalah saat ini. Dengan 

                                                             
27

  Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 
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demikian ditemukan di dalamnya makna dan arah yang tidak 

dimaksudkan oleh pengarang terdahulu. Sehingga naskah atau peristiwa 

yang lama tetap berharga, tetapi mendapat arti baru dan yang baru hanya 

diketahui berdasarkan yang lama.
28

 Metode ini adalah sebagai upaya 

mendeskripsikan perkembangan intelektual Amin Syukur, biografi, 

berjalanan hidupnya serta kondisi politik, ekonomi, social serta budaya 

dari periode ke periode sehingga saling memberikan pengaruh terhadap 

pemikiran Amin Syukur dalam laku intelektual pada masanya terutapa 

dalambidang keilmuan tasawuf. 

c. Metode Content Analysis (Analisis Isi) 

Metode Content Analysis adalah metode yang digunakan untuk 

mengecek keaslian dan keautentikan suatu data yang diperoleh melalui 

pustaka maupun lapangan.
29

 Pertama, dengan metode ini, pesan media 

bersifat otonom sebab peneliti tidak bisa mempengaruhi objek yang 

dihadapinya. Kedua, materi yang tidak berstruktur dapat diterima tanpa si 

penyampainya harus memformulasikan pesannya sesuai dengan struktur 

peneliti. Analisis ini adalah penelitian yang bersifat pembahasan 

mendalam terhadap suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media 

massa. Metode ini menekankan pada kedalaman pemaknaan terhadap teks 

sastra tersebut. Melalui metode ini, peneliti menentukan dan 

menggambarkan fokus tertentu pada penelitian ini, yaitu “Tasawuf 

pemikiran Amin Syukur dan moralitas sosial”. 

                                                             
28
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d. Metode Deduksi 

Metode yang digunakan dalam proses penarikan kesimpulan ini 

adalah metode deduksi. Metode deduksi adalah metode yang digunakan 

dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal umum ke khusus. 
30

 

G. Sistematika Penelitian 

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh sehingga 

pembaca dapat memahami tentang isi Tesis ini, peneliti memberikan 

sistematika penulisan dengan penjelasan secara garis besar. Proposal ini 

terdiri dari lima bab yang masing-masing saling berkait.   

Bab kedua menguraikan tentang moralitas social dan tasawuf. Dalam 

bab ini terbagi atas sub bab yang meliputi pengertian yang diperinci lagi 

dalam anak bab yang terdiri dari pengertian tasawuf, pokok-pokok 

ajarannya, tasawuf dan kehidupan social, dan teori mengenai bagaimana 

moralitas sosial dalam Islam.  

Bab ketiga, latar belakang pemikiran Amin Syukur yang meliputi: 

biografi Amin Syukur, pendidikan dan karya Amin Syukur, tasawuf dalam 

pemikiran Amin Syukur. 

Bab keempat, paradigma Tasawuf pemikiran Amin Syukur dan 

bagaimana relevansinya pemikiran tasawuf Amin Syukur dengan 

Moralitas sosial 

                                                             
30
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 Tesis ini ditutup dengan bab kelima yaitu bab penutup, yang 

memuat kesimpulan penulis dari pembahasan Tesis ini, saran-saran dan 

kalimat penutup yang sekiranya dianggap penting. 
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BAB II 

TASAWUF DAN MORALITAS SOSIAL 

A. Tasawuf 

1. Pengertian tasawuf 

Para ulama menghubungkan kata tasawuf ke berbagai kata dan istilah, 

sehingga terdapat perbedaan mengenai asal usul kata tasawuf dan 

artinya.Sebagian mengatakan tasawuf berasal dari kata shafa‟ yang artinya 

suci bersih, ibarat kilat kaca.Ada pula yang mengatakan tasawuf berasal dari 

kata „shuf‟ yang artinya bulu binatang. Selanjutnya, ada juga yang mengatakan 

tasawuf berasal dari kata shuffah, yaitu segolongan sahabat Nabi yang 

menyisihkan diri di suatu tempat terpencil didekat masjid. Pendapat lain 

mengatakan tasawuf berasal dari kata shufanah, yaitu sejenis kayu yang 

tumbuh di padang pasir tanah Arab. Dari sekian istilah tersebut semuanya 

merupakan asal kata yang diambil dari bahasa Arab, sedangkan pendapat yang 

berbeda mengatakan bahwa tasawuf berasal dari bahasa Yunani lama yang 

telah diarabkan.Tasawuf berasal dari kata theosofie, artinya ilmu keTuhanan, 

kemudian diarabkan sehingga berubah menjadi tasawuf.
31

 

Harun Nasution yang dikutip oleh Abuddin Nata, memberikan paling tidak 

ada lima istilah yang berkenaan dengan kata tasawuf, yaitu al-suffah (ahl al- 

suffah) orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Makkah ke Madinah, 

saf(barisan), sufi (suci), sophos (bahasa Yunani: hikmat), dan suf (kain wol). 

                                                             
31

 Hamka, Tasawuf Modern, (Jakarta: Panji Mas, 1987),h. 12 



23 
 

 
 

32
 Abuddin Nata mengatakan keseluruhan istilah yang diberikan Harun 

Nasution sangat mungkin untuk dihubungkan dengan kata tasawuf.Seperti 

kata ahl al-suffah menggambarkan keadaan orang yang rela mengorbankan 

segala yang dimiliki hanya untuk Allah. Mereka rela berhijrah dengan Nabi 

dan meninggalakan apa yang mereka miliki. Selanjutnya kata saf, yang 

menggambarkan orang yang selalu menempati posisi terdepan dalam hal 

ibadah kepada Allah dan beramal kebajikan. Juga dengan kata sufiyang berarti 

orang yang senantiasa menjaga kesuciannya, dan kata suf, adalah kain wol 

sebagai simbol kesederhanaan yang tidak mementingkan dunia. Terakhir 

adalah kata sophos yang menggambarkan jiwa yang senantiasa cenderung 

kepada kebenaran.
33

 

Pemikiran dari beberapa ulama di atas mengenai teori asal usul kata 

tasawuf yang paling disetujui adalah shuf yang artinya kain wol kasar.
34

 

Ulama yang cenderung terhadap kesimpulan ini diantaranya adalah Al-

Kalabadzi,Asy- Sukhrawardi, Al-Qusyairi, meskipun pada realitanya tidak 

semua para kaum sufi mengenakan pakaian berkain wol. 
35

 Shuf merupakan 

simbol kesederhanaan, simbol keberpindahan. Rivay Siregar mengutip R.A 

Nicholson, bahwa menghubungkan tasawuf dengan shuf atau wol kasar 

tampaknya cukup beralasan, hal tersebut karena antara keduanya terdapat 

korelasi, yakni antara jenis pakaian yang sederhana dengan kebersahajaan 
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 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 
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hidup para sufi, dan mengenakan kain wol merupakan karakteristik kehidupan 

orang-orang soleh sebelum datangnya Islam.
36

 Selanjutnya, berhubungan 

dengan hal ini Barmawie Umarie yang dikutip oleh Samsul Munir 

menegaskan bahwa tasawuf berkonotasi dengan tashawwafa ar-rajûlu, yang 

artinya laki-laki yang telah pindah dari kehidupan biasa menuju kehidupan 

tasawuf. 
37

 Disadari bahwa, pencarian akar kata atau asal usul kata tasawuf 

bukan hal yang mudah sehingga wajar saja jika terdapat banyak perbedaan 

diantara kalangan para ulama dan para ahli.
38

 

Selanjutnya para ahli dan ulama beragam dalam memberikan definisi 

tentang tasawuf, hal tersebut dikarenakan para pegiat tasawuf merupakan ahli 

dzauq dan perasaan sehingga definisi tasawuf muncul sesuai dengan 

kecenderungan perilaku dan status spiritual dalam diri mereka, seperti 

tawakkal, cinta kasih dan unsur-unsur spiritual lainnya yang menjadi jembatan 

untuk sampai kepada Allah SWT.
39

 Hal tersebut juga ditegaskan oleh Rivay 

Siregar, bahwa kesulitan menarik satu kesimpulan definisi tasawuf berpangkal 

pada esensi tasawuf itu sendiri sebagai pengalaman rohaniah yang hampir 

mustahil untuk dijelaskan secara tepat melalui bahasa lisan.
40
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Beberapa pendapat ahli dan ulama tasawuf mengenai definisi tasawuf 

dikategorisasikan oleh Fauqi Hajjaj menjadi lima kategori 
41

 , yaitu; pertama 

definisi yang menjelaskan aspek penting dalam tasawuf yang cukup beragam. 

Kedua definisi yang menekankan aspek moral, dan ketiga definisi yang 

menekankan pada aspek yang diistilahkan oleh kaum sufi sebagai maqamat 

yang merupakan usaha-usaha seorang hamba, seperti zuhud dan sabar. 

Keempat, definisi yang menekankan aspek yang diistilahkan kaum sufi 

sebagai ahwal, seperti kedekatan (al-qurb), keintiman (al-uns), kerinduan (asy-

syauq), dan musyahadah. Kelima, definisi yang menekankan hal tertentu yang 

disebut oleh kalangan sufi sebagai fana‟. 

Selanjutnya, dalam mendefinisikan tasawuf Ibrahim Basyuni yang dikutip 

oleh Rivay juga mengkategorikan menjadi tiga kategori, 
42

 yaitu; pertama al- 

hidayah yang bermakna bahwa prinsip awal tumbuhnya tasawuf adalah 

sebagai manifestasi dari kesadaran spiritual manusia tentang dirinya sebagai 

makhluk Tuhan.Hal ini kemudian mendorong manusia untuk beribadah 

kepada Khaliqnya dengan kehidupan asketisme sebagai pembinaan 

moral.Kedua, kategori al- mujahadah, yaitu usaha sungguh-sungguh dengan 

tujuan dekat kepada Allah.Usaha ini diwujudkan dalam seperangkat amaliah 

dan latihan keras untuk mendapatkan hubungan langsung dengan 

Allah.Ketiga, al-mudzaqot yakni perasaan yang dialami seorang hamba 

dihadirat Allah SWT., dan merasa bersatu dengan Allah dalam hatinya. 
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Dengan demikian pemaknaan dalam hal ini ada pada taraf al- ma‟rifatul haqq, 

yaitu ilmu tentang hakikat realitas intuitif bagi seorang sufi.  

Selain kategorisasi pendefinisian tasawuf di atas, Abdurrahman Al-Badawi 

yang dikutip oleh Samsul Munir mengatakan bahwa, pada hakikatnya tasawuf 

didasarkan kepada dua hal;
43

pertama, pengalaman batin hubungan antara 

hamba dan Tuhan, hal ini sering diiringi gejala psikologis tertentu karena 

baginya terasa suatu kekuatan gaib yang menguasainya. Kedua, kemungkinan 

kesatuan antara Tuhan dan hamba merupakan suatu hal yang tidak asing, 

karena jika tidak maka tasawuf hanya sekedar moralitas keagamaan. Dalam 

proses penyatuan terdapat tangga-tangga pendakian transendental yang 

berakhir pada Dzat Yang Transenden.  

Dari berbagai kategorisasi definisi tasawuf di atas, seperti yang dikatakan 

Muhammad Fauqi Hajjaj, dapat disimpulkan bahwa tasawuf Islam adalah 

ikatan spiritual yang mempertautkan seorang sufi dengan Maula Junjungannya 

dan menariknya kepada-Nya, sehingga dengannya seorang hamba termotivasi 

untuk melakukan lebih banyak amal soleh, dan mengaktualkan dalam 

kehidupan.
44

 Lebih jelas lagi Samsul Munir menyimpulkan, tasawuf adalah 

melatih jiwa dengan kesungguhan yang dapat membebaskan manusia dari 

pengaruh kehidupan duniawi untuk bertaqarrub kepada Allah, sehingga jiwa 

menjadi lebih bersih, mencerminkan akhlak mulia dalam kehidupan, serta 

menemukan kebahagiaan spiritual. Samsul Munir melanjutkan, bahwa ada 
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satu asas dari berbagai definisi para ahli mengenai tasawuf, yaitu tasawuf 

merupakan moralitas yang berasaskan Islam.Hal tersebut bermakna tasawuf 

memiliki semangat Islam dan moralitas, dan seluruh ajaran Islam dari 

berbagai aspek merupakan prinsip moral.
45

 

2. Sejarah Perkembangan Tasawuf 

Tasawuf muncul dalam Islam bersamaan dengan kelahiran agama Islam 

itu sendiri, yaitu sejak Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul.Karena pada 

hakikatnya ajaran tasawuf seluruhnya mencotoh perilaku dan kepribadian 

Rasulullah.95Selanjutnya perilaku dan kepribadian itu diteruskan dan diwarisi 

oleh para sahabat Rasulullah seperti Abu Bakar al-Shiddiq r.a sebagai sosok 

yang tawadhdhu‟, taat beribadah. Umar bin Khathab r.a yang dikenal sebagai 

sosok khalifa yang adil, amanah, bijaksana dan sederhana. Usman bin „Affan 

r.a yang terkenal dengan kedermawanan, rajib beribadah dan gemar membaca 

al-Qur‟an. Sahabat Ali bin Abi Thalib, yang cinta akan ilmu, hidup sederhana 

dan taat beribadah.
46

 

Selain keempat sahabat tersebut di atas, banyak sahabat Rasul yang 

dijadikan rujukan dalam kehidupan ruhani seperti Huzaifah bin Yaman, 

Bahlul ibn Zuaib Kahmas al-Hilali, abu al-Darda‟, mereka disebut ahl al-

suffah. Selanjutnya perkembangan tasawuf ditandai dengan munculnya Zahid 
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terkemuka, yaitu Hasan al-Basri, juga seorang Zahid wanita Rabi‟ah al-

Adawiyyah.Pada periode ini tasawuf memiliki karakter asketisme. 
47

 

Perkembangan selanjutnya, pada abad ke-3 dan ke-4 tasawuf mencapai 

kematangan.Ditandai dengan penghayatan batin kedekatan dengan Tuhan 

semakin mendalam. Seperti tokoh Dzu al-Nun dengan konsep ma‟rifah, Abu 

Yazid al-Bustami dengan konsep fana, baqa‟ dan ittihadnya, juga Husain ibn 

al-Hallaj dengan konsep hululnya. Pada periode ini, setelah kematian Hallaj 

yang tragis digantung karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam, 

kemudian kesan tasawuf menjadi tidak baik maka kemudian muncul sosok 

Abu Hamid al-Ghazali. Pada perkembangannya, al-Ghazali menghidupkan 

kembali tasawuf dengan menselaraskannya dengan ahl al-sunnah wa al-

jama‟ah, sehingga tasawuf diterima oleh mayoritas umat Islam.
48

 Dalam hal 

ini tasawuf yang dikembangkan oleh al-Ghazali berkembang menjadi dua 

yaitu tasawuf akhlaqi yang fokus kepada penyucian jiwa dengan melalui tiga 

tahapan, yaitu takhalli, tahalli dan tajalli. Dan kedua tasawuf „amali yang 

berkonotasi dengan thariqat, yang hingga detik ini secara konkret melestarikan 

tasawuf dengan segala bentuk ajaran didalamnya. 

Perkembangan selanjutnya pada abad ke-6 dan ke-7 H, Islam meluas 

hingga ke luar semenanjung Arabia.Pada perkembangannya terjadi akulturasi 

antara tasawuf dan filsafat, hingga muncul beberapa tokoh seperti Suhrawardi 

al-Maqtul, Muhyiddin ibn Arobi, Abd al-Haq ibn Sab‟in al-Mursi.Selanjutnya, 
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perkembangan hingga saat ini, tasawuf nampak tetap eksis sebagai bahan 

kajian dan solusiproblem kehidupan.Seperti yang ditegaskan oleh Ahlami, 

bahwa pemenuhan kebutuhan jasmani saja tidak cukup mewakili problem 

kehidupan saat ini, maka yang dibutuhkan adalah jalan untuk memenuhi 

kegersangan keruhanian.Reaktualisasi tasawuf sebagai alternatif solusi 

masalah kehidupan saat ini ditandai dengan munculnya istilah-istilah kajian 

tasawuf, seperti neo-sufisme, tasawuf modern, tasawuf positif dan juga 

tasawuf sosial.
49

 

Bagi kaum sufi seperti yang dikatakan oleh Solihin dan Rosihon yang 

mengutip Usman Said bahwa hal terpenting dalam hidup adalah memperoleh 

hubungan langsung dengan Tuhan. Keberadaan di hadirat Tuhan merupakan 

kenikmatan yang hakiki.
50

 Munir mengatakan, semua sufi bersepakat bahwa 

satu- satunya jalan yang dapat menghantarkan seseorang di hadirat Tuhan 

hanyalah dengan kesucian jiwa. Dan untuk mendapatkan kesucian tersebut, 

maka diperlukan pendidikan dan pelatihan mental yang panjang.
51

 

3. Pokok-Pokok Ajaran Tasawuf 

Ajaran tasawuf sangat berkaitan dengan rukun agama yaitu Islam, iman 

dan ihsan dan memiliki nilai-nilai instrinsik dalam ajaran-ajarannya. Tasawuf 

adalah bentuk pengamalan syari‟at Islam, yaitu perwujudan dari ihsan.
52

Nilai 

ihsan  memiliki makna yang sangat luas, yaitu meliputi akhlak terpuji kepada 
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Tuhan demi dekat dengan-Nya. Jika demikian, seperti yang diungkapkan oleh 

Achlami bahwa untuk dekat dengan Tuhan tentu haruslah memiliki akhlak 

yang terpuji, jadi akhlak tersebut tidak serta merta hanya kepada Tuhan saja 

tetapi sudah berakhlak juga kepada sesama manusia bakan dengan makhluk 

lainnya.
53

 Melalui penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa focus ajaran 

tasawuf itu sendiri adalah pada pembinaan diri manusia yaitu membentuk 

akhlak yang baik sesuai dengan fitrahnya. Dapat dikatakan bahwa kaitannya 

dengan hubungan manusia dengan makhluk Tuhan adalah bahwa manusia  

kunci utamanya adalah terletak pada akhlaknya. Yang dapat dikategorikan 

menjadi tiga yaitu nilai Ilahiyyah, insaniyyah dan alamiyyah. 

1. Nilai Ilahiyyah 

Nilai Ilahiyyah adalah nilai yang menjelaskan mengenai hubungan 

manusia dengan Allah yang sumbernya adalah dari Agama (wahyu) 

Allah. Nilai Ilahiyyah mencakup keimanan kepada Allah dan 

beribadatan kepada Allah.
54

 Segala bentuk ibadah adalah aktualisasi 

ihsan kepada Allah yang dipraktikkan dalam bentuk amataln 

transcendental. Niali Ilahiyyah berimpilikasi pada kesimpulan bahwa 

hidup manusia harus tertopang pada prinsip kehisupan spiritual yang 

mengutamakan ketauhidan, kemaslahatan, keadilan kesatuan, tolong 
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menolong, keseimbangan kesamaan, demokrasi, kesepakatan, 

kemerdekaan dan amar ma‟ruf nahi munkar.
55

 

Sumber nilai Ilahiyyah adalah dari kesucian Tuhan, sangat jelas 

dalam tasawuf bahwa sumber tersebut adalah Al-Qur‟an dan Hadits. 

Wahyu yang dijadikan dasar prilaku ihsan merupakan aspek 

epistemology yang absolut, tertinggi serta suci. Seperti pendapat 

Suseno bahwa manusia memiliki anugerah untuk dapat menerima 

sapaan dari Tuhan. Anugerah tersebut dapat diterima melalui akal 

budi, suara hati dan kemauan manusia itu sendiri yang menjadikannya 

satu-satunya makhluk yang terbuka pada transendensi dan itulah dasar 

paling dalam bagi nilai tak terhingga pada setiap manusia.
56

 

Daam tasawuf, prilaku ihsan tercermin dalam riyadhah yang 

merupakan bentuk ibadah atas seorang hamba kepada Tuhan. Semua 

bentuk peribadatan menjadi bermakna mana kala di dalamnya tidak 

lepas dari Tuhan, Allah SWT. Sa‟aduddinmenjelaskan bahwa ibadah 

seperti shalat, puasa, zakat dan ibadah lainnya meskipun dilakukan 

dengan tata ara yang benar sesuai dengan syarat dan rukunnya, tidak 

akan dikatakan sempurna jika kita mengerjakannya tanpa mengingat 

Allah.
57

 Dengan demikian dapat kita pahami bahwa setiap aktivitas 
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manusia harus dilandasi dengan mengingat Allah, apalagi dalam 

beribadah. Allah telah menegaskan dalam Al-Qur‟an. 

َِۡ ۡة فََذّنِر  ًِِِٓۡبَتَّارٖٖۖۡ ي 
َُجَۡعيَ

َ
آۡأ ٌَ َو اَۡحُلٔلَُٔنۖۡۡ ٍَ ِ ۡة ًُ يَ ع 

َ
ۡأ َُ َََۡيَاُفۡوَِخيِدۡۡى ُلر َءانِۡٱَّنَّ  ٌَ٤٥  

“ dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku.” (Q.S. Adz Dzariyaat: 56) 

ا  َٓ حُّ
َ
أ ِۡٱَۡيَٰٓ ََّۡلَّ ٔاْۡۡي ُِ ٌَ ْۡٱَءا ُنُروا َۡٱۡذ  ٗراَۡنررِٗياّۡۡللَّ ٤١ۡۡذِن 

 “Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut 

nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.” (Q.S. al-Ahzab: 41)
58

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan terciptanya manusia 

sebagaihamba adalah agar selalu memenuhi perintah-Nya dan 

menjauhi segala larangan nya dengan cara beribadah dan selalu 

mengingat-Nya dalam setiap aktivitas manusia. 

2. Nilai Insaniyyah (kemanusiaan) 

Sembodo dalam Achlami menjelaskan bahwa nilai insaniyyah atau 

hbl min al-nas adalah suatu ilia hidup yang tumbuh dalam dan dari 

peradaban manusia itu sendiri. Dilanjutkan kembali oleh Achlami 

bahwa nilai insaniyyah diciptakan oleh manusia atas kriteria yang 

diciptakan oleh manusia juga.
59

 Hal tersebut relevan dengan yang 

dijelakan pula oleh Himyari bahwa nilai berkorelasi dengan kehidupan 

manusia karena tampil sesuai dengan paham yang dianut oleh aliran-
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aliran yang bersangkutan sebagai dasar dan penilaian terhadap suatu 

perbuatan atau peristiwa ataupun barang.
60

 

Ajaran tasawuf mengandung niali insaniyyah menunjukkan adanya 

harmonisasi yang menjadi salah satu inti dan tujuannya. 

Keharmonisasian yang di maksud adalah seimbangnya hubungan 

manusia dengan Allah (habl min Allah) dan hubungan manusia dengan 

sesama manusia (habl min al-nas). Amin Syukur mengatakan bahwa 

tasawuf sangatlah mengedepankan keseimbangan antara keshalihan 

individu dan keshalihan social. Lebih subtansi Amin Syukur 

menegaskan bahwa tasawuf menyeimbangjan antara syari‟at dan 

hakikat, kehidupan dunia dan akhirat. Yaitu asyik mansyuk bersama 

Allah dan tanggung jawab social.
61

 Amin Syukur juga menjelaskan 

bahwa mengena sesame manusia merupakan sebuah keharusan, dalam 

konteks hubungan social manusia diwajibkan mengusahakan dan 

menciptakan keseimbangan antara kebahagiaan hidup di akhirat dan 

hidup di dunia dan keseimbangan perbuatan baik kepada dirinya 

sendiri dan perbuatan baik untuk orang lain.
62

 

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan, maka insan dalam 

tasawuf harus terwujud dan terefleksi dalam perbuatan atau interaksi 

                                                             
60

 Himyari Yusuf, Filsafat Kebudayaan Strategi Pengembangan Kebudayaan Berbasis 

Kearifan Lokal,  h. 41 
61

 Amin Syukur, Menggugat Tasawuf:Sufisme dan Tanggung Jawab Sosial Abad 21, 

(Yigyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 97 
62

 Amin Syukur, Tasawuf Sosial,  h. 158 



34 
 

 
 

sesama manusia. Dalam hal ini terdapat beberapa ajaran tasawuf yang 

berkaitan dengan habl min al-nas, antara lain: 

a. Kemurahan hati (Al-Jud) 

Kemurahan hati atau Al-Jud  merupakan suatu sikap tidak 

merasa berat untuk mengeluarkan apa yang dimiliknya untuk 

membantu orang lain atau disebut juga dengan bermurah hati. Hal 

ini membuktikan adanya kepedulian tinggi kepada sesame. Selain 

itu, makna dibalik kemurahan hati adalah kesadaran bahwa 

apayang dimiliknya hanyalah titipan dan milik Allah.
63

 Sikap 

tersebut sangat penting untuk ditanamkan dalam kehidupan 

bermasyarakat, sebab pada dasarnya eksistensi seseorang tidak 

pernah lepas dari peran orang lain disekitarnya. Hal itu juga karena 

keseimbangan hidup juga sangat ditentukan dari kesadaran 

transcendental yaitu sadarnya akan ketidakabadian bagi makhluk 

atas apa yang ia miliki. Seperti apa yang dijelaskan oleh 

Muhammad Al-Ghazali bahwa seandainya manusia bersikap 

individual dalam hidupannya, memutuskan hubungan dalam 

bermasyarakat, maka akan tumbuh keserakahan dalam jiwa yang 

ujungnya hanyalah sebuah kesengsaraan bagi manusia.
64

 

Kemurahan hati adalah cermin dari ajaran Islam yang relevan 

dengan kehidupan social. Seperti yang dikatakan Al-Ghazali, 
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“bahwa anda tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak dimiliki 

oleh sesuatu apapun”. Hal tersebut merupakan sendi ajaran Islam 

yang didasarkan pada pengorbanan untuk memberikan apa yang 

dimiliki sebagai rasa syukurnya kepada Allah, dengan makna 

bahwa setiap yang dimiliki makhluk semata-mata adalah karunia 

dari-Nya.
65

 

b. Kasih Sayang (mawaddah dan rahmah) 

Tempat tumbuhnya kasih sayang adalah kesucian diri dan ruh, 

ketika  seseorang beramal saleh, menjauhi kemunkaran dan 

keburukan, tidak berbuat kerusakan, hal tersebutlah yang 

dinamakan proses penyucian diri dan ruh. Ketika siapapun dapat 

membiasakan perbuatan-perbuatan tersebut maka rasa kasih sayang 

tidak akan lepas dari hati dan dirinya.
66

 Kasih sayang adalah 

perasaan yang halus dan belas kasih yang membawa seseorang 

kepada perbuatan utama yaitu memberi maaf dan berlaku baik. 

Amin Syukur dalam karyanya mengemukakan bahwa yang 

utama dalam falsafah kehidupan menurut Al-Qur‟an adalah  

penolakan terhadap egoisme, dan menekankan akan pentingnya 

kasih sayang antar sesame berdasarkan cntanya kepada Allah. Al-

Qur‟an menekankan untuk mendahulukan orang lain dalam hal 

kebajikan dari pada kesenangan diri sendiri. Nabi Muhammad pun 
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memiliki sifat welas asih kepada seluruh umat manusia. Dan 

praktek kasih sayang terhadap sesama manusia jelas ditekankan 

dalam Al-Qur‟an : 

َوَلۡ
َ
ُِٔۡأ َخ ُۡحف   ً ُٓ جَّ

َ
ۡأ َن ۡيََرو   ً ُْ ۡ َۡوَل َۡحُخٔبَُٔن َۡل ًَّ ُۡث ِ َتۡي  َۡمرَّ و 

َ
ۡأ ًة رَّ ٌَّ ۡ ََۡعٖم ِ

ُۡكّ ِِۡف َن

ُروَنۡ نَّ  ١٢٦ۡيَذَّ

“sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu 

sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan 

(keimanan dan keselamatan) bagimu, Amat belas kasihan lagi 

Penyayang terhadap orang-orang mukmin.” (Q.S. At-Taubah: 

128) 

 َۡ ٌِ َٰخَِِّۡۡو ۡوََسَعَوۡۡۦَٓۡءاَي ا َٓ ۡإَِِل  ْ ٔٓا ُِ ُه ّۡىِتَس  َوَٰٗسا ز 
َ
ۡأ  ً ُُفِسُك

َ
ۡأ  َ ِ ٌّ ۡ ۡىَُكً َۡخيََق ن 

َ
أ

ٖمۡ  ٔ َٰٖجّۡىَِل َٰلَِمۡٓأَلَي ِِۡفَۡذ ًَثۚۡإِنَّ ٗةَۡورَۡح  َٔدَّ ٌَّ َُِكًۡ ُروَنۡةَي   ٢١َۡحَخَفهَّ

“ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-

Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir.”  (Q.S. ar Rum: 21) 

c. Al-Ishlah (perdamaian) 

Kesadaran untuk menumbuhkan dan memelihara persaudaraan 

serta menjauhkan diri dari perpecahanmerupakan realisasi 
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pengakuan akan akikat kedudukan manusia yang sama di hadapan 

Allah.
67

Al-Ishlah atau al-sulh adalah damai atau perdamaian, yang 

berarti menunjukan adanya harmonisasi, ketenangan serta 

ketentranman hidup.
68

 

ا ٍَ ُِٔنَۡٱۡإِجَّ ٌِ ؤ  ٍُ ۚۡوَۡۡل   ً ي ُك َٔ َخ
َ
ۡأ َ ٔاَْۡبۡي  يُِح ص 

َ
َٔةَٞۡفأ ْۡٱإِخ  ٔا ُل َۡٱۡتَّ ۡحُر َۡحَُٔنّۡۡللَّ  ً ١٠ۡۡىََعيَُّك

 “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab 

itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu 

itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” 

(Q.S. Al-Hujarat: 10) 

Seperti yang telah Allah katakana dalam ayat tersebut bahwa 

perdamaian sangat penting dalam kehidupan modern in. 

perdamaian harus dipahami sebagai bentuk yang universal, tidak 

memandang suku, golongan, agama serta bangsa tertentu saja. 

Melihat secara nyata kemajemukan yang terjadi seperti saat ini 

Amin Syukur beranggapan bahwa sesungguhnya tasawuf memiliki 

lahan untuk berkiprah di dalamnya. Amin Syukur juga 

menambahkan bahwa Al-Qur‟an memandang manusia itu sama. 

Nasionalisme, sukuisme, kastaisme, kelasisme dan lain sebagainya 

sebagai suatu yang kufur, dalam artian pengingkaran terhadap umat 
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manusia. Oleh sebab itu semua anggota masyarakat adalah sama 

dan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
69

 

Amin syukur mengatakan bahwa kemajemukan yang rentan 

akan perpecahan antar golongan dapat dijawab oleh tasawuf yang 

menukik pada kedalaman hakikat yang mampu menumbuhkan 

sikap bersama yang sehat, mengakui kelebihan orang lain dan 

bersama-sama mewujudkan kebaikan serta perdamaian di dalam 

hubungan bermasyarakat serta dapat menerima perbedaan tanpa 

pertentangan.
70

 Achlami juga menjelaskan bahwa perbedaan 

merupkan sunnatullah yang semestinya dihadapi dengan sikap 

tasamuh (toleransi), yaitu sikap yang mampu berlapang dada, 

saling legowo, menghormati serta menghargai perbedan satu sama 

lain.
71

 Toleransi tidak hanya bersifat eksternal sebagamana yang 

telah diuraikan, namun juga secara internal perlu ditegakkan 

mengingat adanya interpretasi terhadap kandungan Al-Qur‟an serta 

adanya perbedaan-perbedaan lain yang perlu disadari bersama.
72

 

Dalam menyikapi kemajemukan yang memiliki potensi 

perpecahan Amin Syukur mengemukakan bahwa memahami 

hakikat diri manusia sebagai makhluk Tuhan (tauhid al-ilah atau 

wahdat al-adyan) yang memiliki nenek moyang nabi Adam a.s 
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(tauhid al-ummah), dari sinilah manusia akan bertemu pada satu 

titik (common platform), dalam Al-Qur‟an disebut kalimatun 

sawa.
73

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Ali „imran 

ayat 64: 

َوَۡ  ْ
َ
أ َۡيَٰٓ ۡۡى ِهَتَٰبِۡٱكُو   ً َُِك َِاَۡوبَي  َِ ةَي  ِۡۢ آء َٔ ثَٖۡس ٍَ ِ ََۡك اْۡإََِلَٰ  ٔ َ   ٦٤َتَعال

“Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada 

suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami 

dan kamu,…..” 

d. Al-ta’awun (tolong menolong) 

Salah satu bentuk ihsan kepada sesame manusia adalah tolong 

menolong. Karena pada kenyataannya manusia tidak bias hidup 

sendiri tanpa bantuan dan pertolongan dari orang lain, yang 

tentunya tolong menolong yang dimaksud adalah tolong menology 

dalam hal kebaikan. Seperti yang dijelaskan oleh Amin Syukur 

bahwa menyadari atas kelemahan masing-masing diri maka Al-

Qur‟an menyuruh umat manusia terkhusus umat Islam untuk hidup 

saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, 
74

dan hal 

tersebut merupakan akhlak terpuji.
75

 Seperti yang dijelaskan dalam 

firman Allah: 
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اَۡ َٓ حُّ
َ
أ ََۡٱَيَٰٓ ِي ئَِرّۡۡلَّ ٔاَْۡشَعَٰٓ ٔاَْۡلُُۡتِيُّ ُِ ٌَ ِۡٱَءا رَۡٱَوَلّۡۡللَّ  ٓ ََرامَۡٱۡلشَّ يَۡٱَوَلۡۡۡل  د  َٓ ئِدَۡٱَوَلۡۡل  ۡى َلَلَٰٓ

ۡ َِۡي ٌّ ٓ َۡءا َي َجۡٱَوَلٓ ََرامَۡٱۡۡل  ِۡۡۡل  ّب َِۡرَّ ٌّ ۡ ٗٗل ۡفَض  ۡفَۡيَب َخُغَٔن  ً َۡحيَي ُخ ِۚۡإَوَذا ُٗا َٰ َو َۡورِض   ً ْۚۡٱِٓ َطاُدوا ۡص 

َۡشَنَۡۡلۡوَۡ  ً َُِّك ٌَ َََۡۡٔۡي رِ َِ َۡع  ً وُم نَۡصدُّ
َ
ۡأ ٍم  ٔ ۡكَ ِشدِۡٱاُن س  ٍَ ََرامِۡٱۡل  ٔاْۡۡۡل  َۡوَتَعاَوُُ ْْۘ َخُدوا نَۡتع 

َ
أ

ۡ ِۡٱلََعَ ِّبّ
ۖۡۡٱوَۡۡى  ىَٰ َٔ ۡۡتلَّل  ٔاْۡلََعَ ًِۡٱَوَلَۡتَعاَوُُ ذ  ِ

َوَِٰنۡ ٱوَۡۡۡل  ْۡتَّۡٱوَۡۡى ُعد  ٔا ۖۡۡٱُۡل َ ّۡۡللَّ َۡٱإِنَّ ۡى عَِلابِۡٱَشِديُدّۡۡللَّ

٢  

“……..dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 2)
76

 

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa pembenaran tolong 

menolong adalah atas kebenaran dan semata-mata demi ketakwan 

kepada Allah. Begitu pentingnya saling tolong menolong antar 

manusia terlebih sesame mukmin sehingga Rasulullah SAW 

bersabda; “seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu 

bangunan yang sebagianya menguatkan bagian yang lain.”
77

 

Dengan demikian tidak heran jika nilai ta‟awun tidak lagi menjadi 

kebiasaan bagi setiap manusia maka kerapuhan serta kehancuran 

umat terjadi. 

 

                                                             
76

 Departemen Agama RI, h.  72 
77

 Bukhari Muslim, Sahih Bukhari, (Riyadh: al-Muktanah al-Syamilah, 211), jilid 2, h. 

289 



41 
 

 
 

3. Nilai ‘alamiyyah (alam) 

Dalam ajaran tasawuf tidak hanya ihsan kepada Tuhan dan 

manusia yang ditekankan, akan tetapi juga kepada seluruh realitas 

kesemestaan yang merupakan ciptaan Tuhan. Nilai alamiyyah  

merupakan kesadaran pengetahuan yang suci. Islam adalah agama 

yang berisi tuntunan Allah tentang system kehidupan sepanjang masa, 

membawa rahmat bagi manusia dan alam semesta (rahmatan lil 

„alamin).
78

 Tasawuf mengajarkan untuk berprilaku baik terhadap alam 

dan makhluk yang ada di dalamnya. Mulyadhi menjelaskan bahwa 

dalam tasawuf alam dipandang sebagai tanda-tanda atau eksistensi 

Tuhan dan meruakan petunjuk untuk mengenal Tuhan Nya.
79

 Maka 

demikian ajaran tasawuf untuk berprilaku baik terhadap alam dan 

makhluk yang ada di dalamnya memiliki nilai ke-Tuhanan yang luar 

biasa, karena alam semesta merupakan cermin kesempurnaan Tuhan.  

Maka berkasih sayang kepada makhluk Tuhan dalam tasawuf 

merupakan upaya pendekatan kepada Tuhan. Relevan dengan hal 

tersebut, Amin Syukur menambahka bahwa dalam mengenal alam, 

hubungan manusia dengan alam bukanlah seperti penakluk dan yang 

ditaklukan . manusia mengelola alam bukanlah karena kekuatan yang 

ia miliki melainkan sebuah anugerah dari Tuhan. Sehingga demikian 

berlaku hokum yang terdapat dalam sunnatullah, diantaranya adalah 
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perintah Tuhan agar manusia meneliti alam, dan kemudia menggali 

alam dengan sebaik-baiknya. 
80

 

4. Tujuan Bertasawuf 

Secara umum A. Siregar mengatakan, tujuan tasawuf adalah untuk berada 

sedekat mungkin dengan Allah SWT.
81

 Namun demikian, A. Siregar 

melanjutkan apabila diperhatikan karakteristik tasawuf secara umum terlihat 

adanya tiga sasaran “antara” dari tasawuf. Karakteristik tersebut adalah;
82

 

Pertama, tasawuf sebagai pembinaan moral. Hal ini meliputi; mewujudkan 

kestabilan jiwa yang berkesinambungan, penguasaan dan pengendalian hawa 

nafsu sehingga manusia konsisten dan komitmen hanya pada keluhuran moral. 

Tujuan tasawuf pada tataran moralitas ini cenderung bersifat praktis. 

Kedua, tasawuf yang bertujuan untuk ma‟rifatullah yang melalui 

penyingkapan langsung atau metode al-kasyf al-hijab.Tasawuf ini sudah 

bersifat teoritis dengan ketentuan-ketentuan khusus yang sistematis.Ketiga, 

tasawuf yang bertujuan untuk membahas bagaimana sistem pengenalan dan 

pendekatan diri kepada Allah secara mistis filosofis, pengkajian garis 

hubungan antara Tuhan dengan makhluk. Dalam hal dekat dengan Tuhan 

terdapat tiga simbolisme; dekat dalam arti melihat dan merasakan kehadiran 

Tuhan dalam hati, dekat dalam arti berjumpa dengan Tuhan sehingga terjadi 
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dialog, dan dekat dalam arti penyatuan manusia dengan Tuhan sehingga 

terjadi monolog antara Tuhan dan manusia yang menyatu dalam iradah Tuhan.  

Seperti yang dikatakan oleh Harun Nasution untuk berada dekat dengan 

Tuhan, seorang sufi harus menempuh jalan panjang yang berisi stasion-

stasion, dalam istilah Arab disebut maqamat atau dalam bahasa Inggris disebut 

stages dan stations.
83

 Menurut Abu Nashr as-Sarraj untuk mencapai tingkat 

maqamat maka beberapa tahap harus dilalui adalah sebagai berikut:
84

 

1. Al-Taubah (tingkatan taubat)  

2. Al-Wara‟ (memelihara diri dari prbuatan haram, makruh dan syubhat)  

3. Al-Zuhd (meninggalkan kesenangan dunia)  

4. Al-Faqru (memfakirkan diri)  

5. Al-Sabru (tingkatan sabar)  

6. Al-Tawakkul (tingkat tawakal)  

7. Al-Ridho (tingkat kerelaan) 

Disamping maqamat terdapat istilah hal yang berarti suatu keadaan 

mental. Harun Nasution menjelaskan, bahwa jalan yang ditempuh para sufi 

dari maqam satu ke maqam yang lain bukanlah hal yang mudah. Jalan itu sulit 

dan menghendaki usaha yang berat dan waktu yang tidak singkat.  

Relevan dengan ketiga sasaran yang menjadi tujuan tasawuf yang 

diuraikan di atas, maka dapat pula dipahami bahwa tujuan tasawuf pada 
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prinsipnya adalah untuk membentuk sosok insan kamil. Menurut Muhyiddin 

Ibnu „Arabi Insan kamil adalah manusia yang sempurna baik dari segi wujud 

maupun pengetahuannya (insan berarti manusia dan kamil berarti sempurna). 

Adanya kesempurnaan segi wujudnya ialah karena dia merupakan manifestasi 

sempurna dari citra Tuhan, yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat 

Tuhan secara utuh.Adapun kesempurnaan dari segi pengetahuannya ialah 

karena dia telah mencapai tingkat kesadaran tertinggi, yaitu menyadari 

kesatuan esensinya dengan Tuhan, yang disebut ma‟rifat.
85

 

Selanjutnya, Al-Jili merumuskan bahwa insan kamil merujuk pada diri 

Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah contoh manusia ideal. Jati diri 

Muhammad yang demikian tidak semata-mata dipahami dalam pengertian 

Muhammad SAW sebagai utusan Tuhan saja, tetapi juga sebagai nur 

(cahaya/ruh) Ilahi yang menjadi pangkal dan poros kehidupan di jagad raya 

ini.
86

Kesempurnaan insan kamil merupakan bentuk tajalli Tuhan secara 

sempurna melalui hakikat Muhammad (al-haqỉqah al-Muhammadiyah). 

Hakikat Muhammad merupakan wadah tajalli Tuhan yang 

sempurna.
87

Mengenai insan kamil, Allah SWT berfirman:  

َ ًۡ ۡىَُك ََۡكَن ۡۡىََّلد  ۡرَُسِٔل ِۡٱِِف ّۡۡللَّ ْ ٔا ۡيَر ُس ََۡكَن ٍََ ِ ّ ۡل َِثٞ َۡحَس َٔةٌ س 
ُ
َۡٱأ ٔ مَۡٱوَّۡۡللَّ َ ۡۡٓأۡلِخرَۡٱِۡل  َۡٱَوَذَنَر ّۡللَّ

  ٢١َنررِٗياۡ
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
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(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (Q.S Al-

Ahzab:21).
88

 

Ayat di atas menjelaskan sosok Rasulullah, Nabi Muhammad SAW 

sebagai sosok panutan, contoh bagi umat manusia.Keteladanan yang diajarkan 

Rasulullah mencerminkan kesempurnaan akhlak yang dapat merahmati 

seluruh alam.Dengan demikian maka insan kamil sebagai mana dicontohkan 

Allah pada ciptaan-Nya, Muhammad memberikan pengetahuan kepada 

manusia tentang khalῐfah dibumi yang sesungguhnya.Yaitu Khalῐfah yang 

mencerminkan sifat- sifat Ilahiyyah dalam kehidupan sehari-hari. 

Selanjutnya, A. Siregar mengatakan bahwa tujuan akhir tasawuf adalah 

etika murni atau psikologi murni, dan atau keduanya secara bersamaan, yakni; 

pertama, penyerahan diri sepenuhnya terhadap kehendak mutlak Allah, karena 

Dialah penggerak semua kejadian di alam semesta ini. Kedua, melepaskan 

keinginan pribadi secara total, dan juga melepas sifat-sifat jelek yang 

berkenaan dengan duniawi, disebut dengan istilah fana‟ al-ma‟asi dan baqa 

al-ta‟ah.Ketiga, peniadaan kesadaran terhadap diri sendiri serta pemusatan diri 

pada perenungan terhadap Tuhan semata, tiada yang dicari kecuali Allah.
89

 

Menurut Mustafa Zahri yang dikutip oleh Samsul Munir, bahwa tujuan 

tasawuf adalah fana untuk menggapai ma‟rifah. Secara filosofis fana diartikan 

meniadakan diri supaya menjadi ada, sementara itu secara tasawuf fana adalah 
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leburnya pribadi pada kebaqaanAllah, dalam masa ini keinsyafan lenyap 

diliputi rasa keTuhanan dalam keadaan mana, semua rahasia yang menutup 

diri dengan Al-haqqu tersingkap secara kasyaf. Ketika itu antara hamba dan 

Allah menjadi satu dalam baqa-Nya tanpa hulul/berpadu dan tanpa 

ittihad/bersatu abid dan ma‟bud dalam pengertian seolah-olah manusia dan 

Tuhan sama.
90

 Hal senada juga dikatakan oleh K. Permadi, bahwasannya fana 

adalah keadaan dimana seluruh makhluk hati, dunia dan diri sendiri hilang 

sama sekali dari ingatan hati, karena tenggelam dalam kesedapan dan 

kelezatan zdikrullậh. 
91

 Harun Nasution juga menjelaskan bahwa tujuan 

sebenarnya dari sufi adalah berada sedekat-dekatnya dengan Tuhan, sehingga 

tercapai persatuan.
92

 

Para pecinta jalan tasawuf menempuh jalannya demi suatu kebahagiaan 

hakiki, dan kebahagiaan hakiki tersebut meliputi kebahagiaan dunia dan 

akhirat. Menurut Syaikh Abdush Shamad al-Falimbani dalam bukunya As-

Syair As- Salikin ila Rabb Alamiin menyatakan bahwa,puncak kedua 

kebahagiaan tersebut hanya bisa dicapai ketika sufi telah menemui dan 

melihat Tuhan. Tasawuf juga dimaknai sebagai kesucian (shafa).Kesucian 

pada diri sufi diyakini dapat menghantarkannya bertemu Tuhan. 
93

 

Dengan keyakinan inilah Mulyadhi Kartanegara mengatakan muncullah 

cara hidup spiritual yang pada prinsipnya bertujuan pada pendekatan diri 
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kepada “sumber” dan “tujuan” hidupnya, yang dimaksud sumber dan tujuan 

adalah Tuhan. Dengan demikian dapat ditegaskan kembali bahwa tujuan 

tasawuf adalah Tuhan. Alwi Shihab dalam kata pengantar bukunya 

mengatakan, bahwa secara praktis sesungguhnya pengalaman spiritual para 

sufi merupakan penerapan perilaku Islam yang sesungguhnya, yaitu Islam 

dalam makna penyerahan diri secara total kepada Tuhan semesta alam. Alwi 

melanjutkan, bahwa tasawuf menempati posisi sentral diantara tiga aspek 

dasar Islam, yaitu tauhid, syariat dan akhlak.Jika secara hakikat misi Islam 

adalah penyempurnaan akhlak, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, maka 

pelestarian tasawuf baik praktis maupun teoritis merupakan pelestarian nilai-

nilai Islam itu sendiri.
94

 

5. Sumber-sumber Ajaran Tasawuf 

Dasar-dasar tasawuf telah ada sejak Islam muncul. Hal tersebut seperti 

yang dikatakan A. Rivay Siregar, dapat dilihat dari sejarah kehidupan 

Rasulullah SAW., dari cara hidup beliau yang menunjukkan nilai-nilai 

kesufian. Keteladanan tersebut kemudian dilanjutkan oleh para 

sahabat.
95

Amalan serta ucapan para sahabat yang mewarisi keteladanan 

Rasulullah pasti tidak keluar dari ruang lingkup Al-qur‟an dan Sunnah.Hal 

tersebut sangat bersesuaian dengan tasawuf yang mengajarkan akhlak, 

sedangkan akhlak dan moralitas banyak diatur di dalam Al-Qur‟an dan 
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Sunnah.
96

Hal ini diperkuat oleh Abu Nasr As-Siraj Ath-Thusi yang dikutip 

oleh Samsul Munir, bahwa para sufi pertama-tama mendasarkan pendapat 

mereka tentang moral dan tingkah laku, merindukan dam kecintaan pada Ilahi, 

ma‟rifah, suluk, dan juga latihan ruhani demi tercapainya tujuan kehidupan 

mistis. Dan Menurut Ath-Thusi semua itu dapat dijajaki di dalam kitab Allah, 

yaitu Al-qur‟an.
97

 

Mengenai al-Qur‟an merupakan dasar daripada tasawuf, Nasr yang dikutip 

oleh Maimun menegaskan bahwa tidak ada spiritualitas yang mungkin 

dilakukan tanpa searah dengan tujuan al-Qur‟an.Sebab kitab suci itulah yang 

mengajarkan kepada manusia tentang hal-hal yang bisa diketahui dan menjadi 

pembimbing menuju tujuan penciptaannya.Maka demikian Nasr 

menyimpulkan, bahwa tidak ada tasawuf yang tidak berdasarkan al-Qur‟an 

atau lepas dari Islam.Hal ini sebagaimana ketidakmungkinan spiritualitas 

tanpa agama, Karen hal yang demikian bagaikan menanam pohon di udara.
98

 

a. Sumber Al-Qur’an 

Al-Qur‟an merupakan pedoman dan petunjuk hidup manusia, di dalamnya 

terkandung ajaran-ajaran Islam, mulai dari aqῐdah, syari‟ah sampai 

mu‟amalah.Mengenai tasawuf, di dalam Al-Qur‟an Allah SWT., telah banyak 

menyampaikan.Mengutip A. Rivay Siregar tentang kesadaran spiritual 

Rasulullah pada periode Makkiyah adalah berdasarkan pengalaman mistik 
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yang jelas dan pasti.
99

 Mengenai hal tersebut telah dilukiskan dalam Al-

Qur‟an sebagai berikut: 

اَۡنَذَبَۡ ۡۡى ُفَؤادُۡٱٌَ ىَٰٓ
َ
اَۡرأ ٌَ١١ َۡ َرىَٰ خ 

ُ
ىًَثۡأ ۡرََءاُهَُۡز    ١٣َوىََلد 

“hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya[1429]. Maka Apakah 

kaum (musyrik Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang telah 

dilihatnya?  dan Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu 

(dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain,” (Q.S al-Najm:11-

13)
100

 

َِاَۡۡوىََلدۡ  ََۡٱَخيَل  نَسَٰ ِ
ُِٔسۡةِِّۡۡۡل  َٔس  اۡحُ ٌَ ۡ ًُ يَ ُّۡۡۦَوَجع  ُس ِوۡۡۖۡۥَۡجف  َۡحت   َ ٌِ ك َرُبۡإَِِل ِّۡ

َ
ۡأ َُ رِيدِۡٱَوََّن  َٔ ١٦ۡۡۡل 

 “ dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan 

mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat 

kepadanya daripada urat lehernya,” (Q.S Qaaf: 16) 
101

 

Selain ayat di atas, perhatian Al-Quran mengenai tasawuf antara lain 

berbicara tentang Allah yang begitu dekat dengan manusia, kemungkinan 

manusia dapat saling mencintai dengan Tuhannya, tentang taubatnya hamba 

atas dosa- dosa, tentang kezududan dan lain sebagainya. 

Tentang Zuhud, Allah SWT., berfirman:  
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ْۡٱۡ ٔٓا ٍُ يَ ۡۡع  ا ٍَ جَّ
َ
ةُۡٱأ َٰٔ ََي َياٱۡۡل  ج  ِِۡفۡۡدلُّ َۡوحََكاذُٞر  ً َُِك ُۢۡةَي  َۡوَتَفاُخُر َِثٞ َۡوزِي ٞٔ  ٓ َ َۡول َٰلِۡٱىَعِٞب َو  ٌ

َ َلَٰدِٖۖٱوَِۡۡل  و 
َ ِۡل 

ۡ َشَب ع 
َ
ۡأ َۡدي ٍد َرِو ٍَ ارَۡٱَن ُّۡۡى ُهفَّ َۖۡۡوِِفۡۡۥَجَتاحُ ا ٍٗ ُۡحَطَٰ ۡيَُكُٔن ًَّ ُۡث ا َفّرٗ ُۡمص  ُّ َٰ ى َۡذََتَ ِٓيُز ۡيَ ًَّ ُث

ۡٓأۡلٱ ََ ِ ٌّ فَِرةٞۡ غ  ٌَ ِۡٱِخَرةَِۡعَذاٞبَۡشِديٞدَۡو اّۡۡللَّ ٌَ َٰٞنَۚۡو َو ةُۡٱَورِض  َٰٔ ََي ٓۡٱۡۡل  َيا ج  َتَُٰعۡۡدلُّ ٌَ ۡ ُغُرورِۡٱإِلَّ
 ٢٠ۡۡى 

 “ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah 

permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah- megah 

antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, 

seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan Para petani; kemudian 

tanaman itu menjadi kering dan kamu Lihat warnanya kuning kemudian 

menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan 

dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah 

kesenangan yang menipu.” (Q.S Al-Hadîd : 20)
102

 

Seperti yang dikatakan A. Rivay Siregar, bahwa akan terlalu panjang 

uraian, jika semua pengertian psikis serta moral maupun konsep-konsep 

lainnya yang digunakan sufi berdasarkan rujukan Al-Quran. 
103

 Maka dengan 

demikian peneliti hanya mengangkat beberapa ayat dalam penelitian ini. 

b. Sumber Hadits 

Landasan al-hadis tentang tasawuf yang memberi petunjuk bahwa manusia 

dan Tuhan mungkin dan dapat bersatu telah Rasul sampaikan. Hal yang 

demikian kemudian disebut dengan fana, yaitu fananya makhluk sebagai yang 

mencintai Sang Khalik seperti yang dicintainya. Namun demikian, harus 
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dipertegas bahwa antara Tuhan dan manusia tetaplah terdapat jarak atau 

pemisah, sehingga terdapat perbedaan.
104

Sabda Rasulullah SAW.: 

Artinya: “Barangsiapa mengenal dirinya sendiri berarti ia mengenal 

Tuhannya”.
105

 

Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, yang artinya:  

“Aku sesuai dengan dugaan hamba-Ku kepada-Ku, dan Aku bersama 

ketika ia ingat kepada-Ku. Jika ia ingat kepada-Ku di dalam hatinya, Akupun 

ingat pula kepadanya di dalam hati-Ku. Dan jika ia ingat kepada-Ku dalam 

lingkungan khalayak ramai, niscaya Akupun ingat kepadanya dalam 

lingkungan khalayak ramai yang lebih baik. Dan jika ia mendekat kepada- 

Kusejengkal, Akupun mendekat pula kepadanya sehasta. Dan jika ia mendekat 

kepada-Ku sehasta, niscaya Aku mendekat kepadanya sedepa. Dan jika ia 

dating kepada-Ku berjalan, maka Aku mendatanginya sambal berlari. (HQR 

Syaikhani dan Turmudzi dari Abu Hurairah).
106

 

Kehidupan Rasulullah penuh dengan teladan yang menggambarkan bahwa 

beliau merupakan seorang sufi. Seperti yang dikatakan Rosihon Anwar yang 

dikutip oleh Samsul Munir bahwa Rasulullah SAW., menjauhi kehidupan 

yang bersifat duniawi kebendaan yang pada zamannya begitu diagung-

agungkan oleh bangsa Arab. Kemudian Rasul Muhammad SAW., pergi 
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menyendiri ke gua hira menjelang datangnya wahyu, bertafakkur, beribadah 

dan hidup sebagai seorang zahid.
107

 

Selain itu, kehidupan Rasulullah yang merupakan sumber kedua tasawuf 

tercermin pada ibadah ekstra yang dilakukan Rasulullah SAW. Ibadah ekstra 

Rasul yang dicontohkan antara lain, intensitas shalat, intensitas puasa dan 

contoh mulia ibadah-ibadah lain yang memenuhi kehidupan beliau. Ahlami 

menjelaskan bahwa selain sumber normatif berdasarkan al-Qur‟an dan al-

Hadis (sebagaimana peneliti kemukakan di atas), kehidupan sufistik 

Rasulullah adalah sumber landasan historis dalam tasawuf. Ada lima pilar, 

diantaranya:
108

 

1. Ketaatan, ketekunan dan kekhusyukan Nabi Muhammad dalam 

beribadah  

2. Akhlak Nabi Muhammad yang luhur dan agung  

3. Kesederhanaan Nabi Muhammad dalam kehiduan  

4. Kecintaan dan penghargaan Nabi Muhammad kepada ilmu  

5. Tanggungjawab Nabi Muhammad terhadap tugas kerasulannya, 

kepada keluarga dan kepada umatnya.  

Dari uraian panjang di atas mengenai sumber-sumber ajaran tasawuf dapat 

disimpulkan bahwa sumber ajaran tasawuf adalah Al-Quran dan Sunnah. A. 

Rivay Siregar menegaskan, bahwa tidak ada keraguan tentang sumber 

tasawuf, ia digali dari Al-Qur‟an yang dikembangkan berdasarkan kehidupan 
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Nabi dan para sahabatnya. 
109

 Meskipun terdapat pro dan kontra mengenai 

pandangan tasawuf Islam yang tidak murni dari agama Islam, melainkan 

pengIslamisasian unsur- unsur non-muslim. Namun nampaknya argumen para 

orientalis tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya. Seperti yang A. Rivay 

Siregar jelaskan, bahwa mungkin saja terdapat kemiripan pada unsur-unsur 

tertentu dengan karakter mistisisme pada umumnya, namun kemiripan 

bukanlah satu-satunya klaim plagiat. Sebab tidak ada satupun paradigma 

kelimuan yang memastikan bahwa setiap yang sama atau mirip adalah karena 

terjadi saling pengaruh. Karena kemiripan atau kesamaan terjadi karena 

berakar pada universalitas. 
110

 

6. Karakteristik Tasawuf 

Pada hakikatnya. Tasawuf adalah ilmu yang memuat cara bertingkah laku 

atau amalan-amalan yang bertujuan untuk menyucikan jiwa dan mendekatkan 

diri kepada Allah SWT. Berikut ini merupakan beberapa jenis tasawuf dan 

karakteristiknya: 

1. Tasawuf Akhlaki  

Tasawuf akhlaki adalah ajaran tasawuf yang membahas tentang 

kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan 

sikap mental dan pendisiplinan tingkah laku secara ketat, untuk mencapai 

kebahagiaan yang optimal. 
111
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Tasawuf akhlaki seperti dikatakan oleh Solihin dan Rosihon mengutip 

AL-Qusyairi dalam Ar-Risalah, telah diwakili oleh tokoh sufi dari abad 

ketiga dan keempat hijriyah, Imam Al-Ghazali dan para pemimpin tarekat 

yang mengikutinya. Kedalaman tasawuf Al-Ghazali sangat memberi 

pengaruh besar dalam khazanah ketasawufan di dunia Islam
112

 Mustofa 

mengatakan, bahwa tasawuf sebagai ilmu agama, yang berkaitan dengan 

aspek moral serta tingkah laku yang merupakan substansi 

Islam.Hakikatnya adalah berpindah, dari sikap mental dan keadaan jiwa 

menuju sikap dan keadaan jiwa yang lebih baik dan lebih tinggi bahkan 

sempurna.
113

 Dan ia melanjutkan, bahwa untuk mencapai kesucian jiwa 

memerlukan pendidikan dan latihan mental yang panjang dan 

bertingkat.
114

 

Dalam rangka pendidikan mental, Munir mengatakan yang pertama 

harus dilakukan seseorang adalah menguasai penyebab utamanya, yaitu 

hawa nafsu.
115

 Menurut Al-Ghazali, tidak terkontrolnya hawa nafsu yang 

ingin mengecap kenikmatan duniawi adalah sumber utama dari kerusakan 

akhlak. Sehingga metode para sufi dalam hal ini adalah menanamkan rasa 

benci kepada kehidupan duniawi, melepaskan kesenangan duniawi untuk 

mencintai Tuhan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa esensi 

mencintai Tuhan adalah melawan hawa nafsu.
116
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Untuk merehabilitasi sikap mental yang buruk dalam diri seseorang 

diperlukan suatu terapi yang tidak hanya menyangkut aspek lahiriah.Itu 

mengapa, dalam bertasawuf seseorang pada tahap awal diharuskan 

melakukan amalan dan latihan kerohanian yang cukup berat untuk 

menekan hawa nasfunya.Dalam tasawuf akhlaki, sistem pembinaan akhlak 

meliputi takhalli, tahalli dan tajalli.
117

 

1. Takhalli  

Seperti yang dijelaskan oleh Munir mengutip Asmaran, takhalli berarti 

membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, dari maksiat lahir dan juga batin. 

118
 Solihin dan Rosihon mengatakan, takhalli adalah sebuah usaha 

mengosongkan diri dari perilaku atau akhlak tercela.Dan salah satu akhlak 

tercela yang banyak membawa kemudharatan adalah ketergantungan pada 

kelezatan duniawi.
119

 

 Lebih lanjut Suwito menjelaskan, proses takhalli berupa membuang 

sifat buruk pada diri seperti sifat rakus, perusak, tamak, serakah (greed), 

dan sifat- sifat buruk lainnya.
120

 Membersihkan diri dari sifat-sifat tercela 

oleh kaum sufi dipandang penting, karena sifat ini merupakan najis 

maknawi (najasah ma‟nawiyah) yang dapat menghalangi untuk dekat 
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dengan Tuhan. Sebagaimana halnya najis dzat (najasah dzatiyah) yang 

menjadi sebab seseorang tidak sah beribadah kepada Tuhan.
121

 

2. Tahalli 

Tahalli merupakan suatu upaya menghiasi diri dengan akhlak-akhlak 

terpuji.Tahapan ini dilakukan setelah melakukan pengosongan diri dari 

sifat- sifat tercela.
122

Solihin dan Rosihon menjelaskan, pada tahap tahalli 

kaum sufi berusaha agar setiap gerak perilaku selalu sesuai dengan 

tuntunan agam, baik kewajiban yang bersifat lahiriah, seperti kewajiban 

yang bersifat formal yaitu shalat, puasa dan haji, maupun batiniah seperti 

iman, ketaatan dan kecintaan kepada Tuhan.
123

 Menurut Al-Ghazali yang 

dikutip oleh Munir, jiwa manusia dapat diubah, dilatih, dikuasai dan 

dibentuk sesuai kehendak manusia itu sendiri.
124

 Sikap mental dan 

perbuatan baik yang penting diisikan ke dalam jiwa manusia dan 

dibiasakan dalam perbuatan dalam rangka membentuk manusia paripurna 

antara lain sebagai berikut:
125

 

1) Taubat  

Sebagian besar para sufi menjadikan taubat sebagai 

pemberhentian awal di jalan menuju Allah.
126

 Menurut Qamar 

Kailani dalam bukunya Fi At- Tashawwuf Al-Islam, yang dikutip 
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oleh Solihin dan Rosihon, taubat adalah rasa penyesalan yang 

sungguh-sungguh dalam hati dengan disertai permohonan ampun 

serta meninggalkan segala perbuatan yang menimbulkan dosa.
127

 

2) Cemas dan harap (Khauf dan Raja’) 

Sikap mental ini adalah suatu perasaan yang timbul karena 

banyak berbuat salah dan sering lalai kepada Allah. Dengan 

kesadaran demikian menjadikan manusia memahami 

kekurangsempurnaannya dalam mengabdi kepada Allah, sehingga 

timbul rasa takut, khawatir jika Allah akan murka kepadanya.
128

 

Bagi para sufi, khauf dan raja‟ berjalan seimbang dan saling 

mempengaruhi.Khauf merupakan rasa takut atau cemas dan raja‟ 

adalah harapan atau keoptimisan.Takut semata-mata kepada Allah, 

dan senang karena mentaati sesuatu yang diinginkan dan disenangi 

yaitu Allah.
129

 

3) Zuhud  

Secara umum, zuhud dapat diartikan sebagai sikap melepaskan 

diri dari rasa kebergantungan terhadap kehidupan duniawi dengan 

mengutamakan kehidupan akhirat.
130

 Amin Syukur mengutip Abu 

Nu‟aim, Hasan Al-Bashri mengingatkan kepada khalifah Umar bin 

Abdul Aziz, “waspadalah kepada dunia. Ia bagaikan ular yang 
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lembut sentuhannya namun mematikan bisanya. Berpalinglah dari 

pesonanya, karena sedikit saja terpesona, anda akan terjerat 

olehnya...”
131

 

 Al-Ghazali mengartikan zuhud sebagai sikap mengurangi 

keterikatan kepada dunia untuk kemudian menjauhinya dengan 

penuh kesabaran.
132

 Inti dan tujuan zuhud adalah sama, yaitu tidak 

menjadikan dunia sebagai final destination/tujuan akhir, melainkan 

hanya sebagai sarana untuk sampai kepada tujuan sebenarnya, 

yaitu kebahagiaan abadi di hadirat Tuhan.
133

 

 

 

4) Fakir  

Fakir seperti yang dikatakan oleh Al-Kalabadzi yang dikutip 

oleh Solihin dan Rosihon bermakna tidak menuntut lebih banyak 

apa yang telah dimiliki dan merasa puas dengan apa yang sudah 

dimiliki, sehingga demikian ia tidak meminta sesuatu yang lain.
134

 

Fakir juga berarti kekurangan harta yang diperlukan dalam 

menjalani kehidupan di dunia. Hal ini menjadi penting bagi orang 
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yang sedang menuju Allah karena, terlalu banyak memiliki harta 

akan memungkinkan seseorang dekat kepada keburukan.
135

 

5) Sabar 

Sabar merupakan salah satu hal yang fundamental bagi para 

sufi. Sabar diartikan sebagai keadaan yang kokoh, stabil, dan 

konsekuen dalam pendirian.Hal tersebut dilandasi oleh anggapan 

bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan irdah Allah.
136

 

Menurut Al-Ghazali sifat sabar merupakan kondisi jiwa yang 

disebabkan oleh dorongan ajaran agama dalam mengendalikan 

hawa nafsu.Ia membagi sabar menjadi tiga tingkatan, yaitu; 

pertama iffah, adalah kemampuan mengatasi hawa nafsu. 

Kedua,hilm yaitu kesanggupan seseorang menguasai diri agar tidak 

marah.Dan ketiga, syaja‟ah yaitu sifat pantang menyerah.
137

 

6) Ridha 

Ridha merupakan perpaduan antara cinta dan sabar, yang 

berarti menerima dengan lapang dada dan hati terbuka terhadap apa 

saja yang datang dari Allah.
138

 Ahmad bin Hanbal r.a berkata, 

ridha ada tiga macam, yaitu; meninggalkan pilihan, bersenang hati 

dengan perjalanan qadha, dan menanggalkan perencanaan jiwa, 
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sampai Allah menetapkan apa yang menjadi hak dan 

kewajibannya.
139

 

3. Tajalli  

Tajalli adalah hilangnya hijab dari sifat-sifat basyariyyah, jelasnya 

nur yang sebelumnya gaib, dan fananya sesuatu ketika tampaknya 

wajah Allah.
140

Hal ini merupakan penyempurnaan akhlak daripada 

fase sebelumnya, yaitu tahalli, atau merupakan penghayatan. Hal ini 

agar apa yang telah diperoleh jiwa dan organ tubuh yang telah terisi 

oleh mutiara akhlak dan terbiasa melakukan perbuatan luhur tidak 

menjadi berkurang. Kebiasaan baik yang dilakukan dengan kesadaran 

optimal akan menyebabkan rasa rindu kepada-Nya.
141

 

2. Tasawuf Amali  

Tasawuf amali merupakan cara mendekatkan diri kepada Allah, dalam 

hal ini tasawuf berkonotasi dengan tarekat, yang di dalamnya memiliki 

aturan, prinsip dan sistem khusus.
142

 Lebih lanjut Syamsul menjelaskan 

bahwa disamping perbaikan akhlak, tasawuf juga menekankan ajaran-

ajaran jalan mistik (spiritual esoteris) menuju kepada Yang Ilahi.Tasawuf 

yang demikian disebut tasawuf „Amali.„Amali artinya bentuk-bentuk 

perbuatan, yaitu sejenis laku-laku menempuh perjalanan spiritual yang 
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sering disebut thariqah.Dalam konteks ini dikenal adanya murid (santri), 

mursyid (guru, syaikh) dan juga alam kewalian.Laku tarekat dimaksudkan 

untuk melakukan perluasan kesadaran dari kesadaran nafsu ke kesadaran 

ruhaniah yang lebih tinggi. 
143

 J. Spencer Trimingham yang dikutip oleh 

Zaprulkhan menyimpulkan bahwa tarekat merupakan metode praktis 

untuk menuntun seorang sufi secara berencana dengan jalan pikiran, 

perasaan dan tindakan terkendali terus menerus kepada suatu rangkaian 

maqam untuk dapat merasakan hakikat.
144

 

Berhubungan dengan hal di atas, Schimel mengatakan bahwa para ahli 

mistik dalam berbagai tradisi keagamaan memiliki kecenderungan 

menggambarkan langkah-langkah yang membawa kehadirat Tuhan 

sebagai “jalan”, jalan tersebut dalam Islam disebut syari‟at, tarekat dan 

hakikat. Jalan tritunggal kepada Tuhan tersebut dijelaskan oleh Rasulullah 

Saw.“Syariat adalah perkataanku (aqwali), tarekat adalah perbuatanku 

(a‟mali) dan hakikat adalah keadaan batinku (ahwali).”Mengenai tiga hal 

tersebut dalam agama Kristen disebut via purgative, via contemplativa dan 

via illuminative.
145

 

3. Tasawuf Falsafi  

Tasawuf falsafi mulai muncul dengan jelas sejak abad VI hijriah, 

meskipun dalam sejarah para tokohnya baru dikenal seabad kemuadian. 
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Kemudian tasawuf falsafi terus hidup dan berkembang, terutama 

dikalangan para sufi yang juga filsuf. 
146

 Tasawuf falsafi seperti yang 

dijelaskan oleh Munir merupakan tasawuf yang ajaran-ajarannya 

memadukan antara visi intuitif dan visi rasional.Terminologi falsafi yang 

digunakan berasal dari macam-macam ajaran filsafat yang telah 

memengaruhi para tokohnya, namun orisinilnya sebagai tasawuf tidak 

hilang.Walaupun demikian, tasawuf falsafi tidak dapat dipandang sebagai 

filsafat, karena ajaran dan metodenya didasarkan pada rasa (dzauq).Selain 

itu, tasawuf ini tidak pula dapat dikategoikan pada tasawuf (yang murni) 

karena sering diungkapkan dengan bahasa filsafat.
147

 

Tasawuf yang berkombinasi dengan pemahaman filsafat, yaitu tasawuf 

falsafi memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan tasawuf 

akhlaqi dan tasawuf amali.Adapun karakteristik tasawuf falsafi secara 

umum mengandung kesamaran akibat banyaknya ungkapan dan 

peristilahan khusus yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang 

memahaminya.Selanjutnya, tasawuf falsafi tidak dapat dipandang sebagai 

filsafat karena ajaran dan metodenya didasarkan pada rasa (dzauq) dan 

tidak pula dapat dikategorikan sebagai tasawuf, karena ajarannya sering 

diungkapkan dalam bahasa dan terminologi filsafat, serta cenderung 

kepada panteisme.
148
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Tasawuf ini disebut dengan tasawuf falsafi karena di dalamnya kaya 

akan pemikiran-pemikiran para filsuf. Seperti yang dijelaskan oleh Rivay, 

bahwa berkembangnya tasawuf sebagai latihan untuk merealisasikan 

kesucian batin dalam perjalanan menuju kedekatan dengan Allah swt, 

menarik perhatian para pemikir muslim yang berlatar belakang teologi dan 

dan filsafat. Dari kelompok inilah tampil sejumlah sufi yang filosofis atau 

filsuf yang sufis. Ajaran filsafat yang paling banyak dipergunakan adalah 

emanasi Neo-Platonisme dalam semua variasinya.
149

Selanjutnya, 

dikatakan falsafi, sebab konteksnya sudah memasuki wilayah ontologi 

(ilmu kaun) yaitu hubungan Allah swt dengan alam semesta.Dengan 

demikian, wajarlah jika jenis tasawuf ini berbicara masalah emanasi 

(faidh), inkarnasionisme (hulul), persatuan roh Tuhan dengan roh manusia 

(ittihad) dan keEsaan (wahdah).
150

 

4. Tasawuf Sosial  

Tasawuf sosial dapat dipahami sebagai ajaran tasawuf yang 

mengedepankan keseimbangan (harmonisasi) antara hubungan manusia 

dengan Allah (habl min Allah), dan hubungan manusia dengan manusia 

(habl min al-nas) bahkan hubungan manusia dengan alam dan makhluk 

(habl min al-„alam).Dengan kata lain keseimbangan shaleh individu dan 

shaleh sosial, keseimbangan hakikat dan syari‟at, kehidupan dunia dn 

akhirat, juga asyik-mansyuk bersama Allah dan menjalankan kewajiban 
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sosial.
151

 Selaras dengan hal tersebut di atas, Amin Syukur menegaskan 

bahwa tasawuf sosial bukan lagi bersifat uzlah dari keramaian, namun 

sebaliknya harus aktif mengarungi kehidupan ini secara total, baik dalam 

aspek sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Hal tersebut berarti juga 

bahwa tasawuf sosial bukan berarti tasawuf isolatif, tapi aktif sebagai 

tuntutan dan tanggungjawab di tengah kehidupan masyarakat.
152

  Menurut 

Amin Syukur juga bahwa tasawuf sosial adalah tasawuf yang bersifat 

humanis, fungsionalis dalam kehidupan masyarakat, dimana keshalehan 

individu yang didapat dari tasawuf bias meningkatkan etos dan 

keperdulian sosial.
153

 

Achlami mengatakan bahwa tasawuf sosial adalah tasawuf yang 

menghubungkan dan mensinergikan antara kehidupan dunia dan 

kehidupan akhirat. Dalam hal ini dunia dalam pandangan tasawuf 

dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub 

ila Allậh), maka dunia yang demikian disebut dunia yang terpuji (al-dunya 

al-mahmûdah). Dunia dalam pandangan tasawuf adalah harta-benda (al-

mal) dan jabatan (al-jah).Maka, dapat dikatakan dsebagai dunia terpuji 

sesuai dengan jenisnya, cara memperolehnya, dan juga penggunaannya, 

demikianlah dunia yang terpuji perspektif tasawuf.
154

 Ahlami melanjutkan, 

bahwa tasawuf sosial sangat mengedepankan pembinaan moral (al-akhlaq 

al-karỉmah) dalam kehidupan sosial.Pembinaan akhlak mulia menjadi 
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syarat mutlak bagi seseorang yang menempuh jalan tasawuf.Hal tersebut 

tajuga sesuai dengan misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW, untuk 

memperbaiki dan penyempurnaan akhlak.
155

 

7. Tasawuf dan Kehidupan Sosial 

Secara subtansial ajaran tasawuf kaya akan dimensi social,  Amin Syukur 

mengungkapkan bahwa sejatinya tasawuf tidak mengajarkan untuk menarik 

diri dari kehidupan duniawi. Amin yukur memberikan analogi dengan 

perjuangan Nabi Muhammad yang sukses dalam berbagai bidang kehidupan, 

termasuk politik. Begitu pula dengan dominasi ayat muamalah dibandingkan 

ayat ibadah di dalam Al-Qur‟an yang mengindikasikan bahwa kehidpan 

bersosial tidak boleh diabaikan oleh umat Islam. Secara spesifik terdapat 

dimensi social dalam konsep tasawuf Amin Syukur dan yang selalu di bahas 

dalam berbagai karyanya yaitu, Futuwwah dan Itsar. 

Secara terminology para ahli memiliki pendapat yang beragam dalam 

memaknai Futuwwah dan Itsar. Al-Sulami beranggapan bahwa futuwwah  

adalah ksatria yang diserap dari kata fata (pemuda). Pendapat lain juga 

mengatakan bahwa futuwwah adalah pribadi yang memiliki etika kerja yang 

tinggi.
156

 Dalam al-Risalah pada bab futuwwah, Al-Junayd menyatakan 

futuwwah  adalah menahan diri dari menyakiti orang lain dan selalu 

menawarkan kemurahan hati. Menurut al-Fudhail Ibn „Iyadh, futuwwah berarti 

memaafkan kesalahan orang lain. Sedangkan sufi lain berpendapat, futuwwah 
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artinya “engkau tidak berpaling ketika seseorang yang membutuhkan dating 

kepadamu” dan, “futuwwah  artinya engkau tidak menumpuk harta kekayaan 

dan mencari-cari alas an (jika diminta)”. Sedangkan Amin Syukur sendiri 

berpendapat bahwa futuwwah adalah sosok ideal yang sempurna, yaitu 

manusia yang memiliki kemuliaan hati dan keindahan prilaku, yang mereka 

tidak hanya dekat dengan Allah akan tetapi juga cakap dan tanggap dalah 

kehidupan bermasyarakat.
157

 Menurut Amin Syukur, sikap futuwwah ini harus 

dimiliki oleh para sufi. Amin Syukur berpendapat demikian karena secara 

historis para sufi terdahulu senantiasa mengaplikasikan sikap ini. Vagi Amin 

Syukur tasawuf bukanlah ajaran yang membentuk manusia menjadi pribadi 

yang egois dan individualis. 

Amin Syukur juga memaparkan bahwa futuwwah juga dimaksnai sebagai 

pengorbanan tohani, yang rela berkorban.Pengaplikasian konsep futuwwah  

dalam pengertian ini dapat disaksikan [ada diri Ali bin Abi Thalibyang ikhlas 

mengorbankan jiwa dan raganya agar Rasulullah dapat berhijrah. Hal ini juga 

ditemukan dalam pribadi Nuri yang menggantikan hukuman Raqqam.Ia 

mengatakan bahwa ia rela berkorban demi saudaranya dengan sisa waktu yang 

ia miliki.
158

 

Menurut Amin Syukur sikap futuwwah ini harus dimiliki oleh para sufi 

dalam kehidupan bermasyarakat.
159

 Sikap rela berkorban bias mempererat tali 
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silaturahum dan mengharmoniskan hubungan antar manusia. Perlu diingant 

bahwa sikap futuwwah  tidak hanya berorientasi pada tindakan rela berkorban, 

tetapi juga kesediaan untuk berbagi. Ajaran futuwwah  ini juga telah banyak 

diperkenalkan oleh para sufi seperti Junaid Al-Bagdadi dan Ahmad bin 

Hambal. Amin Syukur kerap mencantumkan mengenai sikap futuwwah  dalam 

berbagai karyanya sebagai sebuah aspek penting dalam tasawuf. Kepedulian, 

pengorbanan serta kedermawanan yang diaplikasikan dalam kehidupan tentu 

dapat melapangkan berbagai kesulitan yang dialami oleh individu lain. Di 

sinilah salah satu letak dimensi social tasawuf prespektif Amin Syukur. 

Sedangkan itsar  adalah perhatian, dimana manusia lebih mendahulukan 

kepentingan orang lain daripada ego pribadi. Seseorang yang telah mencapai 

puncak kebaikan akan bersedia melapangkan kesulitan orang lain meskipun 

dirinya pun sedang berada dalam kesulitan. An-Nuri juga memiliki spekulasi 

bahwa itsar merupakan aspek sentral dalam tasawuf, karena persahabatan 

berhiaskan ridha Allah; sedangkan kesendirian biasanya berkaitan dengan 

setan.
160

 

Menurut Amin Syukur, itsar merupakan puncak dari ukhuwah dan 

mahabbah
161

orang kaya yang dermawan tentu sudah banyak ditemui dalam 

kehidupan, karena sudah seharusnya mereka membantu sesama dengan 

nikmat yang dianugerahkan kepadanya. Akan tetapi orang miskin yang rela 

membantu orang lain yang berada dalam kesulitan akan sangat sulit ditemui. 
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Sikap itsar ini akan membentuk rasa ikhlas, syukur dan qana‟ah dalam diri 

manusia. Amin Syukur meyaini bahwa penerapan sikap itsar dalam kehidupan 

akan sangat bermanfaat untuk menyucinyan hati. Jika sikap ini dapat 

terealisasikan dalam diri, maka akan tercipta interaksi yang harmonis dalam 

hubungan bermasyarakat. 

Jika futuwwah  memiliki banyak dampak pada perseorangan, maka itsar 

lebih kepada dampak social. Sikap menyantuni orang lemah misalnya, hal ini 

mendorong orang untuk melakukan tindakan yang mencerminkan solidaritas 

social. Dan sikap seperti ini ada pada diri sufi yang benar-benar menghayati 

ajaran Islam dan tertanam dalam jiwanya “la yamliku syai‟an wa la yamlikuhu 

syai‟un” (tidak memiliki dan tidak dimiliki sesuatu), tawakkal (pasrah diri 

setelah berusaha), qana‟ah (menerima pemberian Tuhan setelah berikhtiar), 

sabar (tabah dalam mengarungi kehidupan , baik berupa musibah maupun 

nikmat), ridla (rela terhadap apa yang diperoleh maupun yang diberikan oleh 

Allah).
162

 

Terdapat perbedaan antara futuwwah dan itsar, membedakan antara 

futuwwah dan itsar sedikit sulit karena pemaknaan dari kedua sikap ini 

sangatlah dekat. Futuwwah lebih mengarah kepada dampak personal, 

sedangkan itsar  lebih ke universaldan berdampak social. Sikap seperti ini 

seharusnya dibina dalam diri setiap manusia.Karena sejatinya hidup bukan 

hanya persoalan pribadi saja, tetapi sebagaimana seorang manusia bisa 
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memberikan dampak kepada kehidupan sosialnya.Maka dari itu, sikap 

futuwwah dan itsar dianggap sebagai hal yang vital oleh Amin Syukur sebagai 

refleksi dari maqamat dan ahwal. 

B. Moralitas Sosial 

1. Definisi Moral 

Moral merupakan penjabaran nilai, tapi tidak seoperasional etika.
163

 

Menurut Lilie, kata moral berasal dari bahasa latin yakni mores kata jamak 

dari mos yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan Dewey mengatakan 

bahwa moral  sebagai hal-halyang berhubungan dengan nilai-nilai susila. 

Baron mengatakan bahwa moral adalah hal yang berhubungan dengan 

larangan dan tindakan yang membicarakan benar atau salah. Moral adalah 

hal-hal yang sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan 

manusia, mana yang baik dan mana yang buruk.
164

 

Moral juga bisa disebut dengan tindakan yang bernilai positif di mata 

manusia lain. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya 

tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata orang lain. 

Sehingga moral mutlak yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Moral 

secara ekplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi 

individu tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. 

Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. 

Moral merupakan perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dalam 
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berinteraksi dengan manusia lain, apabila yang dilakukan seseorang itu 

sudah sesuai dengan nilai dan rasa yang berlaku di masyarakat tersebut 

dan dapat diterima serta menyenangkan di lingkungan masyarakatnya, 

maka orang tersebut dapat di nilai mempunyai moral yang baik. Begitu 

pula sebaliknya. Moral adalah produk dari budaya dan agama. 
165

 

Helden dan Richards merumuskan kata moral sebagai suatu kepekaan 

dalam pikiran perasaan, dan tindakan dibandingkan dengan tindakan lain 

yang tidak hanya berupa kepekaan terhadap prinsip dan aturan. 

Selanjutnya moralitas merupakan pandangan baik-buruk, benar-salah, apa 

yang dapat atau tidak dapat dilakukan. Selain itu, moral juga merupakan 

seperangkat keyakinan dalam suatu masyarakat berkenaan dengan karakter 

atau kelakuan dan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.
166

 

Lebih lanjut, Sidi Gazalba menjelaskan ada perbedaan antara moral 

dan etika. Moral bersifat praktik sedangkan etika bersifat teoritik. Moral 

membicarakan apa adanya, sedangkan etika membicarakan apa yang 

seharusnya. Moral menyatakan ukuran, etika menjelaskan ukuran itu. 
167

 

Dengan demikian, maka menjadi jelas perbedaan antara moral dan etika. 

Oleh karena sebagian etika membicarakan masalah moral secara filosofis, 

maka etika yang seperti ini disebut dengan filsafat Moral.  
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Sementara itu Franz Magnis-Suseno menjelaskan bahwa kata moral 

selalu mengacu kepada baik buruknya manusia sebagai manusia. Bidang 

moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya 

sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolok ukur untuk 

menentukan betul-salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi 

baik-buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu 

dan terbatas. Jadi menurutnya yang menjadi permasalahan bidang moral 

adalah apakah manusia ini baik atau buruk.
168

 

Sedangkan moralitas sendiri secara bahasa moralitas diartikan sebagai 

kesusilaan atau kedisiplinan batin. 
169

moralitas juga disinonimkan dengan 

akhlak, budi pekerti, tabiat dan tingkah laku.
170

 Adapun secara istilah 

moralitas diartikan dengan kualitas dalam perbuatan manusia yang 

menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk yang 

mencakup juga tentang pengertian tentang baik buruknya perbuatan 

manusia.
171

 Moralitas juga bisa diartikan sebagai serangkaian aturan, 

kebiasaan atau prinsip yang mengatur prilaku manusia dalam 

hubungannya dengan sesama atau suatu prilaku yang mencerminkan 

keluhuran manusia. 

2. Nilai Moral 
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Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal budi. 

Perbuatan moral mencetuskan kodrat manusiawi sekaligus mulia. 

Perbuatan semacam inilah yang menjadi lapangan penjelasan etika, karena 

perbuatan ini normative dan mengajukan nilai-nilai. Nilai moral bukan 

opsional, melainkan wajib. Dihadapan nilai kita tidak dapat bersikap ya 

atau tidak. Kesaksian tentang kewajiban ada dalam tindakan dan bahasa 

manusia sehari-hari. Kewajiban manusia hadir dalam tindakan dan bahasa 

bukan pikiran. Bahasa melukiskan, mengungkapkan, memberikan wacana 

atau semacamnya berkaitan dengan fenomen kewajiban sedangkan 

tindakan mewujudkan kewajibannya. Dengan tindakan, yang dimaksudkan 

dalam artian luas, bukan hanya sekedar fisik melainkan juga segala apa 

yang merupakan pencetusan eksistensi manusiawi kita. Konfirmasi 

mengenai karakter normative etika ada dalam keseharian hidup manusia. 

Karakter normative etika dibuktikan dalam fenomen peristiwa-peristiwa 

kehidupan yang konkret.
172

 

Prinsip bonum faciendum et malum vitandum (kebaikan harus 

dilakukan dan keburukan harus dihindarkan) adalah penegasan realitas 

bahwa hidup manusia langsung menyentuh pada kewajiban moral. 

Mengapa kebaikan harus atau wajib dilakukan dan keburukan harus atau 

dicegah?. Bagi Immanuel Kant “harus” artinya wajib, mutlak dan tidak 

boleh tidak dan memiliki daya ikat, kebaikan  atau baik itu memiliki daya 

ikat untuk dilakukan karena itulah kodrat kebaikan. Bagi Aristoteles 
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kebaikan harus dilakukan karena menjanjikan kebahagiaan. Etika kebaikan 

Aristotelian bersifat teologis, yaitu menuju kepada kebahagiaan. Dengan 

demikian kebahagiaan itu jelas tidak dating dengan sendirinya dan tidak 

begitu saja dapat diraih. Menurut Aristoteles, keharusan untuk 

menjalankan kebaikan menemukan alasannya pada tujuan kebahagiaan 

dan menurut Immanuel Kant keharusannya terletas pada kodrat kebaikan 

itu sendiri.
173

 Di bawah ini ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan 

esensi nilai moral: 

a. Moralitas Ekstrinsik 

Teori yang mengaitkan nilai moral suatu perbuatan dengan 

hokum positif (baik dari Tuhan maupun manusia) disebut 

positivism moral. Namun lebih tepat dikatakan sebagai moralitas 

ekstrinsik. Moralitas ekstrinsik adalah penilaian baik buruk atas 

tindakan manusia yang didasarkan dalam konformitasnya atau 

kesesuaiannya dengan hokum positif atau pemerintah.
174

 

b. Moralitas Intrinsik 

Moralitas intrinsik menegaskan kebenaran bahwa tatanan moral 

manusia itu baik atau buruk, adil atau tidak adil bukankarena 

ditentukan oleh keputusan/pertimbangan manusia yang berkuasa 
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atau instansi yang berkuasa, melainkan kesadaran kita dalam arti 

yang sedalam-dalamnya sebagai manusia.
175

 

3. Moralitas Sosial 

Pertama,  Durkheim yakin bahwa moralitas adalah suatu fakta sosial, 

dengan kata lain, bahwa moralitas dapat dipelajari secara empiris, 

eksternal bagi individu, bersifat memaksa individu, dan dijelaskan oleh 

fakta-fakta sosial yang lain. Hal itu berarti bahwa moralitas bukan sesuatu 

yang dapat difilsafati  orang, tetapi sesuatu yang harus dipelajari sebagai 

suatu fenomena empiris. Hal itu khususnya benar karena moralitas 

berhubungan erat dengan struktur sosial. Untuk memahami moralitas suatu 

lembaga tertentu, anda terlebih dahulu harus mempelajari cara lembaga itu 

dibentuk, cara ia menerima bentuknya yang sekarang, bagaimana 

tempatnya di dalam struktur keseluruhan masyarakat, bagaimana berbagai 

kewajiban kelembagaan dihubungkan dengan kebaikan sosial dan 

seterusnya. 

Kedua, Durkheim adalah seorang sosiolog moralitas karena studi-

studinya didorong oleh perhatiannya kepada "kesehatan" moral 

masyarakat modern.  Banyak sosiologi Durkheim dapat dilihat sebagai 

produk sampingan perhatiannya kepada isu-isu moral. Sungguh, seorang 

kolega Durkheim menulis di dalam tinjauan mengenai karya seumur hidup 
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Durkheim bahwa orang akan gagal memahami karya-karyanya jika tidak 

memperhitungkan fakta bahwa moralitas adalah pusat dan objeknya. 

Point kedua tersebut membutuhkan penjelasan yang lebih banyak jika 

kita ingin mengerti perspektif  Durkheim. Durkheim tidak menganggap 

bahwa masyarakat telah menjadi atau sedang terancam menjadi, tidak 

bermoral. Hal itu benar-benar mustahil karena moralitas bagi Durkheim 

disamakan dengan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat tidak mungkin 

tidak bermoral, tetapi tentu saja ia ia dapat kehilangan kekuatan moralnya 

jika kepentingan kolektif masyarakat  menjadi sekedar jumlah total 

kepentingan-kepentingan diri. Hanya pada tingkatan moralitas bahwa 

adalah fakta sosial maka ia dapat memaksakan kewajiban kepada para 

individu yang menggantikan kepentingan diri mereka. Akibatnya, 

Durkheim percaya bahwa masyarakat membutuhkan suatu moralitas 

umum yang kuat. Seperti apa seharusnya masyarakat kurang mendapat 

perhatiannya.
176

 

Moralitas suatu masyarakat (moralitas sosial) bisa bersumber atau 

didasarkan padanalar sosial, pikiran paraktis untuk tidak menyakiti pihak 

lain, dan logika atau akal sehat. Sehingga secara ekstrem ada orang yang 

mengatakan bahwa tanpa agamapun manusia bisa mengembangkan 

perilaku-perilaku yang moralis. Bahkan kadang-kadang ditemukan 

kenyataan adanya orang yang secara moral dianggap baik, tetapi tidak taat 
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dalam menjalankan ajaran agama. Dalam masyarakat kadang-kadang 

muncul ungkapan ekstrem yang lain misalnya “ngapain shalat, kalau 

kelakuaknnya bejat”. Ungkapan itu memperlihatkan adanya orang yang 

“saleh secara individual, tetapi tidak saleh secara sosial”.
177

 

4. Moralitas dalam Islam 

Setiap agama mengandung suatu ajaran moral yang menjadi pegangan 

bagi prilaku para penganutnya. Ada dua macam ajaran moral dalam 

agama, pertama ajaran moral yang berbicara secara mendetail dan hanya 

mengikat suatu agama,  misalnya ajaran mengenai makan haram, puasa 

dan lain sebagainya. Kedua, ajaran yang bersifat umum dan berlaku di 

lintar agama. Seperti misalnya ajaran tentang larangan membunuh, jangan 

berbohonh, jangan berzina dan lain sebagainya. 
178

 Seperti ajaran-ajaran 

atau aturan-aturan yang ada dalam agama Islam. 

Pada umumnya para ahli membagi ajaran Islam menjadi tiga 

kelompok. Pertama, ajaran tentang aqidah. Ajaran Islam yang berkaitan 

dengan aqidah adalah membicarakan masalah keyakinan-keyakinan yang 

berkaitan dengan rukun iman, yaitu antara lain masalah percaya kepada 

Allah SWT. sebagai satu-satunya Tuhan. Kedua, syari‟ah yaitu ajaran 

Islam yang berkaitan dengan syari‟ah ini menyangkut masalah hukum 
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Islam yang biasa disebut dengan fiqih. Ketiga, al-ihsan yaitu ajaran Islam 

yang terkait dengan masalah-masalah ajaran moral. 
179

 

Selain pembagian di atas, Syaltut membagi ajaran Islam hanya menjadi 

dua begian besar, yaitu aqidah dan syari‟ah. Sedangkan al-ihsan atau 

moral menjadi bagian dari syari‟ah, sehingga sebetulnya secara subtansial, 

pembagian ajaran Islam antara yang pertama dan yang kedua sama, tetapi 

yang ke dua mereduksi akhlak menjadi bagian dari syari‟ah.
180

 

Dari semua yang telah peneliti paparkan bahwa jelas tasawuf 

sebenarnya adalah moral Islam itu sendiri.  Tasawuf secara umum 

merupakan falsafah hidup dan cara tertentu dalam tingkah laku manusia 

dalam upayanya merealisasikan kesempurnaan moral, pemahaman tentang 

hakikat realitas dan kebahagiaan rohaniah.
181

 Sedangakan moral sendiri 

adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang 

atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sehingga 

hubungan tasawuf dengan moral adalah Agama mengajarkan untuk selalu 

bersikap ramah terhadap sesama, saling berderma, saling membantu 

sehingga terbentuk ikatan kohesivitas dan solidaritas sosial. Dengan cara 

itu manusia akan biasamerengkuh pemahaman semesta ala mini secara 

mendalam. 
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Tasawuf  lebih sekedar perbincangan moralitas. Jika moralitas 

terpotret dari wujud tingkah laku manusia secara fisik, tasawuf 

menekankan hakikat moralitas itu sendiri. Pada dimensi tasawuf sebuah 

moralitas masih dipersoalkan: apakah mendasari pada ketulusan, 

keikhlasan, semata mengharap kerelaan Tuhan atau justru sebaliknya. 

Dunia lahiriah mungkin cukup dengan suatu tindakan konkret yang selaras 

dengan etika formal. Namun, dunia batin adalah sebuah penjelajahan dan 

pelatihan yang harius terus -menerus dilakukan tanpa henti, tanpa jeda dan 

terputus ( istiqamah ).
182

 

Sebab kemajuan pengetahuan dan teknologi yang bermuara pada 

filsafat kapitalis telah melahirkan gaya hidup individual, egoisme sektoral, 

prilaku amoral dalam bersosial dan pergaulan kepentingan yang 

sama.
183

Untuk mengantisipasi erosi gaya hidup yang demikin itu Amin 

Syukur menawarkan sebuah perencanaan sosial lintas sektoral, yang tidak 

saja berkutat pada dimensi fisik, tetapi juga pada dimensi ruhani atau 

spiritual, yaitu tasawuf. 
184

 Kualitas manusia yang hendak dibangun di sini 

adalah manusia sebagai pengelola bumi. Yaitu manusia yang mampu 

menempatkan fitrah dan nikmat yang diberikan oleh Allah sebagai  

wahana untuk memakmurkan bumi. Di sinlah solidaritas kemanusiaan di 

pupuk. Apa yang ditawarkan Amin Syukur memang relevan dengan gerak 

maju perkembangan Indonesia. Dengan pembangunan bangsa Indonesia 
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menempatkan pembangunan sumberdaya insane sebagai inti segala proses 

pembangunan. Sosok manusia yang hendak di bangun antara lain manusia 

Indonesia harus bisa menjadi ekonomi, manusia teknologi yang bermoral, 

manusia global, manusia humanis dan agamis.
185
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