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Abstract:  The emergence of urban sufism among muslim middle class in urban area can be analyzed 
in two important premises. First, the phenomenon showed that both intensity and actuality of piety as 
a solution of life problems. The important notion namely, High Tech High Touch becomes critical 
analysis in reading  practice of back to religion from middle class in contemporary era. Religion 
appeared as a problem solver. Second, urban sufisme has been become collective identity of Muslim 
middle class to distinguish it from other middle class. Those conditions then implicated toward the 
emergence of popular culture in order to strengthen Sufi as piety path. This article will elaborate more 
deeply about both practice and meaning of urban Sufism in case of Muslim middle class. 

Abstrak: Munculnya sufisme urban dalam kelas menengah muslim perkotaan dapat dianalisis dalam 

dua premis penting. Pertama, fenomena tersebut menunjukkan adanya intensitas and aktualitas 

keimanan yang ingin dicapai sebagai solusi permasalahan hidup.  Premis Naisbitt mengenai High Tech 

High Touch menjadi analisa penting dalam membaca munculnya gerakan kembali ke agama dalam era 

modernisme ini. Agama kemudian tampil sebagai pemecah masalah mutakhir manusia modern,  Kedua, 

sufisme urban dimaknai sebagai identitas kolektif kelas menengah muslim untuk membedakannya 

dengan kelas menengah lainnya.  Kondisi tersebut kemudian berimplikasi pada munculnya budaya 

populer sufi untuk memperkuat citra sebagai orang alim. Tulisan ini akan membahas lebih lanjut 

mengenai praktik dan pemaknaan sufisme urban dalam kasus menengah muslim Indonesia.  

Keywords: Urban Sufisme, Kelas Menengah Muslim, Keimanam, dan Kesalehan Sosial. 

 

Pendahuluan 

Sufisme dapat diartikan sebagai bentuk 

ritual untuk mendekatkan diri secara intim 

kepada Sang Khalik. Pendekatan diri 

tujuannya adalah upaya mencari ketenangan 

dan juga solusi atas segala permasahan hidup. 

Pada umumnya, orang menjalani kegiatan 

sufisme untuk mencari solusi penyelesaian 

masalah setelah  rasio dan akal sendiri tidak 

berhasil dalam penyelesaiannya. Hal itulah 

yang kemudian mendorong masyarakat 

kemudian mencari solusi permasalahan 

melalui jalan spiritual. Adanya transformasi 

pemikiran transendental dalam iklim 

masyarakat perkotaan yang serba modernis 

dan hedonistik merupakan suatu anomali 

tersendiri.  Kebutuhan spiritualisme 

masyarakat urban yang semakin tinggi 

dibuktikan dengan semakin ramainya 
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tumbuh majelis pengajian di berbagai sudut 

kota. Sebut saja dalam kasus Jakarta, adanya 

Majelis Rasulullah pimpinan Habib Munzir Al 

Musawwa, Majelis Dzikir Adz Dzikra 

pimpinan KH Arifin Ilham, Majelis Ta’lim 

Qur’an, Manajemen Sedekah pimpinan KH. 

Yusuf Mansyur, dan lain sebagainya. Adapun 

di Bandung terdapat Manajemen Qolbu 

pimpinan K.H Abdullah Gymastiar.  Selain 

halnya kegiatan spiritual berbasis teologis, 

munculnya pelatihan ESQ yang digagas oleh 

Ary Ginadjar juga merupakan narasi menarik 

untuk menjelaskan bahwa kebutuhan 

spiritual kelas menengah perkotaan kini 

berusaha untuk menyeimbangkan kebutuhan 

rohani dan juga materi. Di samping itu, 

munculnya gerakan maupun juga perilaku 

spiritual keagamaan seperti halnya Anand 

Khrisna melalui Brahma Kumaris, Lia 

Aminuddin dengan Komunitas Eden, maupun 

kemudian munculnya komunitas religius 

lainnya menandakan bahwa kebutuhan 

spiritualitas penduduk kelas menengah 

perkotaan mengalami peningkatan1.  

Munculnya berbagai macam ekspresi 

religuisitas yang ditampilkan oleh penduduk 

                                                           
1 Julia D. Howell. Pluralist Current and Counter 

Currents in The Indonesian Mass Media : The case 

of Anand Khrisna dalam Religious Pluralism, State 

and Society in Asia (New York: 2014), hal. 217.  

 

perkotaan tersebut selain halnya dimaknai 

sebagai bentuk peningkatan religiusitas, juga 

dapat dimaknai sebagai  bentuk era 

rekonstruksi agama, atau lebih tepatnya 

gerakan agama / zaman baru (new age 

movement). Gejala tersebut sebenarnya 

merupakan bentuk dari dari rekonstruksi 

baru mengenai makna Ketuhnanan di tengah 

modernitas. Naisbiit (1999) dalam 

Megatrends dan juga High Tech High Touch 

menyebutkan bahwa kemajuan teknologi 

yang berkembang telah membuat manusia 

modern menjadi gamang2. Ketika pemujaan 

teknologi menjadi besar dan pengarustamaan 

logika rasional menjadi utama menyebabkan 

manusia itu kering imannya. Adanya rekayasa 

genetika dan teknologi yang menjadi ikon 

manusia modern dalam menyelesaikan 

masalah justru tidak menemukan solusi yang 

kuratif.  Pada intinya, Naisbiit ingin berkata 

seberapa nalar rasional manusia itu 

berkembang, akan tidak mampu untuk 

mengalahkan kekuasaan Tuhan dikarenakan 

pada intinya sudah ada sudah ada demarkasi 

garis yang jelas bahwa ilmu pengetahuan itu 

hanya menjelaskan ilmu fisik, sedangkan ilmu 

agama menjelaskan ilmu spiritual. Oleh 

karena itulah, ilmu tidak akan bisa loncat 

                                                           
2 John Naisbitt, High Tech, High Touch: Technology 

and Our Search for Meaning (New York: Broadway, 

1999).    
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pagar untuk bisa menjelaskan hal-hal 

imateriil.  

Modernitas telah berdampak pada 

terciptanya  keresahan kehidupan bagi kelas 

menengah perkotaan. Keresahan tersebut 

ditimbulkan karena adanya pola kehidupan 

mekanik yang serba statis telah menciptakan 

adanya pendisplinan tubuh bagi kaum 

modernis3.  Akibatnya, penduduk kelas 

menengah perkotaan tidak memiliki ruang 

ekspresi lebar dalam mengartikulasikan 

keinginannya. Maka, keresahan kehidupan 

tersebut ditandai dengan dua tanda yakni 

alienasi dan juga bunuh diri.  Alienasi atau 

keterasingan modern dialami kelas 

menengah urban yang agonistik tersebut 

kemudian mencari agama sebagai solusi. 

Artinya bahwa semakin tinggi teknologi 

berkembang (high tech), maka semakin 

berkembang pula kebutuhan rohani manusia 

(high touch). Di situlah kemudian, kehadiran 

spiritualitas sendiri menjadi urgen dan 

signfiikan dalam menjelaskan hadirnya 

sufisme. 

Maka, gejala gerakan agama baru (new 

religious movement) sendiri menjadi trend 

                                                           
3 Muhammad Anis, “Spiritualitas di Tengah 

Modernitas Perkotaan”, Jurnal Bayan, Volume. 2, 

No. 4, (2013) 1-15. 

 

penting untuk menjawab pertanyaan penting 

mengenai “Apa Tuhan itu Ada” (is there a God 

?) dan “Siapakah Aku” (Who am I ?) menjadi 

penting dijawab melalui munculnya “agama 

baru” tersebut4.  Dalam hal ini, agama baru 

sendiri bukanlah mengajak umatnya yang 

“lupa” untuk kembali menjalankan 

peribadatan. Agama baru bukanlah ekpresi 

terhadap keimanan dan keyakinan berbasis 

teologis, namun juga sudah melibatkan 

praktik budaya leluhur. Adanya sinergisitas 

tersebut menandakan bahwa adanya 

pengakuan masyarakat modern bahwa selain 

halnya agama, tradisi juga menjadi penting 

untuk menjadi bagian pencarian solusi   

Namun lebih dari itu, hal yang ditekankan 

kemudian adalah agama dimaknai secara 

praktikal sebagai pemecah masalah 

kehidupan.  Sufisme secara harfiah dimaknai 

sebagai bentuk refleksi diri terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa dengan menanggalkan semua 

keinginan duniawi.  Praktik ibadah shalat, 

sedekah, maupun juga peribadatan lain kini 

tidak hanya semata di masjid maupun 

mushola. Indikasi sederhana dari munculnya 

urban sufisme di kalangan kelas menengah 

perkotaan adalah marak munculnya masjid 

dan mushola di kalangan perkantoran 

                                                           
4 Eileen Barker. The New Religious Movement: 

Their incident and significance dalam New 

Religious Movements: Challenge and Response  

(London: 1999), 16. 
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maupun pusat perbelanjaan, maraknya resital 

Al-Qur’an melalui aplikasi telepon genggam, 

maupun juga munculnya gerakan sukarela 

sedekah jamaah dan lain sebagainya. 

Artinya, urban sufisme yang digagas oleh 

kelompok kelas menengah perkotaan ini 

kemudian mengarahkan terbentuknya 

pemaknaan baru terhadap religuisitas dalam 

beragama.  Religuisitas lebih penting 

daripada pengalaman agama secara skriptual 

dikarenakan efeknya bisa langsung dirasakan 

oleh diri sendiri maupun orang lain. Dengan 

adanya gerakan agama baru (new religion 

movement) sendiri kemudian mengarahkan 

makna sufisme sendiri lebih menyempit 

yakni sebagai solusi pemecah masalah. 

Permasalahan yang dialami oleh kelas 

menengah perkotaan yang multi dimensional 

sendiri mengarahkan pada bentuk pencarian 

solusi bersifat transendental. Kondisi 

tersebut kemudian memicu adanya naiknya 

kebutuhan filantropis meningkat berupaa 

kegiatan amal jariyah berupa infaq dan 

shadaqah melalui berbagai macam lembaga 

donor  Kebutuhan saleh dan filantropis 

sebenarnya merupakan bagian dari sarana 

untuk memperkuat penemuan solusi atas 

permasalahan hidup tersebut.  Hal itu 

sebenarnya sesuai dengan yang didalilkan 

dalam Islam bahwa sedekah adalah jalan 

untuk mengurangi beban masalah tersebut 

dan akan dituntunkan jalan solusi 

pemecahannya.  

Pesatnya perkembangan sufisme yang 

berkembang pesat di perkotaan memberikan 

dampak terhadap transformasi sufisme itu 

sendiri. Kegiatan sufisme yang diidentikkan 

dengan upaya pencarian kebenaran sejati di 

jalan sunyi kini berkembang menjadi upaya 

pencarian solusi secara kolektif. Masyarakat 

kelas menengah urban berupaya kembali 

membangun keimanan mereka sebagai 

benteng iman dalam menghadapi tekanan 

hidup yang semakin meningkat. Kondisi 

tersebut yang kemudian mendorong adanya 

sufisme menjadi kebutuhan pokok utama 

yang berkembang menjadi kebutuhan 

populer massa. Maka, adanya sufisme yang 

dihadirkan dalam model baru ini kemudian 

lazim disebut sebagai “sufisme urban” 

Tulisan ini secara lebih lanjut 

mengelaborasi mengenai sufisme urban 

sebagai identitas keimanan baru yang 

dihadirkan oleh kelas menengah masa kini. 

Pemaknaan sufisme yang sudah berubah 

menjadi ajang pencarian solusi dan kemudian 

diikuti dengan maraknya aksi donasi sosial 

yang disumbangkan merupaakan narasi 

menarik untuk dikaji. Secara garis besar,  

pembahasan mengenai urban sufisme sendiri 

akan dibagi dalam berbagai pembahasan 1) 

transformasi sufisme tradisional menuju 
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transformasi modern, 2) makna keimanan 

sosial baru bagi kelas menengah muslim baru, 

3) munculnya berbagai macam ekspresi 

majelis sufisme urban, 4) relasi antara teologi 

sosial dengan sufisme urban.  

Transformasi Sufisme Tradisional 

Menuju Urban 

Sebelum membahas mengenai urban 

sufisme, terlebih dahlu kita perlu memahami 

makna “sufi” itu sendiri. Secara etimologis, 

pengerti sufi sendiri dapat dianalisis dalam 

dua definisi, Arab dan Yunani. Dalam bahasa 

Arab sendiri, pengertian sufisme sendiri 

dapat dairtikan dalam dua hal. Pertama, 

ditinjau dari etimologis Bahasa Arab, 

pengertian sufi berasal dari kata “shafa” yang 

berarti bersih, suci, dan jernih. Pengertian 

lain berasal dari kata shaf (baris), dan ada 

juga mengartikannya sebagai shuffah 

(serambi depan masjid), shafwah (orang-

orang yang terpilih), dan juga shuf (wol 

besar). Dengan kata lain secara etimologis 

dan sejarah diartikan sebagai orang-orang 

yang ahli ibadah yang gemar melakukan 

perilaku peribadatan di masjid5 (Ilham 

Usman, 2013: 3). Sedangkan jika ditinjau dari 

Bahasa Yunani menunjukkan bahwa  kata sufi 

sendiri berasal dari kata sophos yang 
                                                           
5 Muhammad Ilham Usman, “Sufisme dan Neo-

sufisme dalam Pusaran Cendekiawan Muslim”, 

Jurnal Al - Fikr, Volume. 17, No. 2, (2013) 1-16. 

diartikan sebagai kebijaksanaan. Maka 

kemudian dapat diartikan bahwa menjalani 

sebagai sufi adalah upaya menjadi orang 

bijak.  

Pembahasan dalam sub bab ini akan 

dijelaskan terlebih dahulu mengenai konsepsi 

sufisme tradisional, sebelum kemudian lanjut 

pada pembahasan mengenai sufisme urban 

(neo-sufism). Adanya transformasi tersebut 

mengindikasikan adanya perubahan mahzab, 

metodologis dakwah, maupun juga ikatan 

teologis. Sufisme tradisional sendiri lebih 

menekankan pada aspek ikatan tradisional 

sebagai jalan menuju  Tuhan. Sedangkan 

sufisme urban lebih menekankan pada pola 

solutif dengan menekanan pada pemenuhan 

kebutuhan ruhani sebagai jalannya. 

Fenomena sufisme urban sendiri dapat 

dikategorisasikan menjadi beberapa hal 

seperti halnya urban sufisme sendiri berbasis 

majelis ta’lim dan forum spiritualitas, sufisme 

mahasiswa dengan munculnya kelompok 

halaqah maupun usra’, serta sufisme 

keagamaan ortodoks6.  Kelompok sufi ikhwan 

di Indonesia tersebut  menggunakan sufisme 

seperti yang diajarkan oleh Hassan Al Banna 

bebasiskan pada murshid, ikhwan, dan 

wazifah.  Sufisme tersebut merupakan bagian 

                                                           
6 Ahmad Najib Burhani, Sufisme Kota: Berpikir 

Jernih Menemukan Spiritual Positif (Jakarta: 

Serambi Ilmu Semesta, 2001). 

user
Highlight

user
Highlight



 Wasisto Raharjo Jati   Sufisme Urban: Konstruksi Keimanan Baru  

Kelas Menengah Muslim 

Jurnal Kajian & Pengembangan Manajemen Dakwah Volume 05 –Nomor 02 Desember 2015 I 180 

 

dari  upaya pembentukan ideologi sufi yang 

dimulai dari ukhuwwah, halaqah, usrah, dan 

lain sebagainya. Sufisme ikhwan berpusat 

pada kegiatan pendidikan (pendidikan) yang 

menekankan adanya purifikasi islam yang 

ditawarkan oleh kalangan kelas mennegah 

muslim7. Purifikasi islam yang diajarkan 

melalui bentuk kegiatan sufi kampus tersebut 

degan cepat menyebar ke berbagai kalangan. 

Aktualisasi dari purifikasi itulah yang 

kemudian menampilkan adanya Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) pada medi0 2000. 

Secara politis, PKS memiliki jumlah massa 

militan karena ikatan ikhwan yang dibangun 

cukup kuat di kalangan kelas menengah 

perkotaan. Oleh karena itulah, PKS juga acap 

kali disebut garis perjuangan sufisme ikhwan 

di Indonesia.  

Ketiga bentuk sufisme tersebut 

merupakan bagian dari proses islamisasi 

yang menyebar paska Orde Baru. Penguatan 

Islam sebagai identitas politik kemudian 

diperkuat dengan munculnya produk budaya 

massa yang kemudian juga bertendensi pada 

penguatan afiliasi terhadap mahzab 

keislaman tertentu. Kita bisa melihat bahwa 

Islam bercabang menjadi berbagai aliran 

seperti halnya Islam Wahhabi, Islam 

                                                           
7 Yon Macmudi, Islamising Indonesia: The Rise of 

Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice (PKS) 

(Canbera: ANU Press, 2008), 139.  

modernis, Islam liberal, Islam tradisional, dan 

lain sebagainya8. Hal itulah yang kemudian, 

praktik peribadatan juga terkomoditisasi 

menjadi budaya populer. Praktik sufi 

kemudian terletak pada kontestasi menarik 

untuk melihat mengenai praktik peribadatan 

tersebut dilakukan.. Sufisme sendiri 

sebenarnya praktik salafi yang kemudian 

bertransformasi menjadi kebutuhan religius 

kelas menengah modern sekarang ini. 

Adanya kebutuhan meningkat kelas 

menengah terhadap praktik sufisme yang 

kemudian diikuti dengan adanya simplifikasi 

terhadap pemaknaan nilai-nilai agama 

berujung pada terbentuknya berbagai macam 

perdebatan terkait hail itu. 

Perdebatan mengenai praktik sufisme 

kemudian berkembang mulai yang 

menyebutnya sebagai bid’ah dikarenakan 

tidak ada tuntunannya dalam Qur’an maupun 

Hadist, khurafat dan sesat karena 

memasukkan unsur-unsur budaya lokal 

dalam metodenya, dan juga sinkretis karena 

menautkan unsur agama dengan mistis. 

Namun ada juga yang menilai sebagai ibadah 

sunnah yang memiliki nilai tambah karena 

esensinya untuk memperkuat sisi taqarrub 

kepada Tuhan. Namun perdebatan itu hanya 

                                                           
8 As’ad Said Ali,  Ideologi Gerakan Paska Reformasi 

(Jakarta: LP3ES, 2012).  
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ramai di permukaan saja, selebihnya  

berbagai macam praktik keagamaan 

berlangsung di kawasan perkantoran 

maupun perbelanjaan dengan tujuan 

perenungan diri.  Maka, sufisme modern 

berbasis kontemplasi itulah yang kemudian 

berkembang menjadi budaya populer kelas 

menengah muslim. Artinya pencarian 

terhadap solusi pencarian masalah kini tidak 

lagi bersifat privat, namun kolektif. Ikatan 

yang dibangun antara sesama pelaku sufisme 

urban kini tidak lagi berasaskan ideologis 

namun kepentingan saja.  Berbagai macam 

ekspresi itulah yang kemudian menandai era 

baru terhadap pemaknaan baru sufisme.  

Secara historis, sejarah sufi yang berlaku 

dalam Islam sendiri kemudian banyak 

terinspirasi dari beragam tradisi budaya 

terdahulu seperti halnya Nasrani, Zoroaster, 

maupun juga tradisi Yunani. Dari Nasrani 

kemudian  sufi mengadaptasi nilai – nilai 

adanya perilaku monastik dan juga asketis 

ukhrawi yang lebih mementingkan 

kepentingan akhirat. Zoraster mengutamakan 

pembersihan jiwa melalui ritual, sedangkan 

Yunani lebih pada upaya mencari 

kebijaksanaan tertinggi9. Beragam tradisi 

terdahulu yang  mengindikasikan bahwa 

menjadi sufi juga dapat diartikan sebahgai 

                                                           
9 Julian Baldick, Mystical Islam: An Introduction to 

Sufism  (New York: I.B. Tauris Press, 2012), 17-24. 

jalan mistisme dan juga sinkretisme. Jalan 

tersebut ditempuh dengan upaya 

menajamkan batin dan lebih mengarahkan 

orientasi hidup kepada kepentingan ukhrawi. 

Dari situlah, jalan-jalan yang ditempuh 

kemudian mencapai level illahiyah tersebut 

dilakukan dengan cara perilaku tapa, semedi, 

maupun tirakat yang dilakukan di tempat-

tempat tertentu untuk menyeimbangkan 

unsur manusia sebagai unsur mikro kosmos 

dengan alam sebagai unsur kosmos.  

Tradisi Islam kemudian juga menyebutkan 

ketika Rasulullah kemudian mendapatkan 

wahyu Qur’an di Gua Hira melalui jalan 

kontemplasi diri yang kemudian menjadi 

dasar praktikal sufi kemudian berkembang 

dalam Islam.  Jalan menjadi sufi kemudian 

menjadi pilihan bagi umat muslim untuk 

mengekspresikan keinginannya mencapai 

kebenaran sejati. Dalama sufisme Islam 

sendiri, tingkatan kebenaran sejati sendiri 

terbagi dalam tiga tahapan utama yakni 

Syariat, Hakikat, yang terakhir adalah 

Ma’rifat. Ketiga tahapan tersebut 

menyimbolkan spiritualisme yang ingin 

ditempuh guna mendekatkan pada Sang 

Khalik.  

Perilaku mendekatkan diri dilakukan 

dengan cara melepas kebutuhan nafsu 

duniawi (zuhud) tersebut merupakan bagian 

bentuk kesadaran tertinggi (heightended 
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awareness) yang dilakukan umatnya kepada 

Tuhan bahwa kehidupan akhirat merupakan 

tujuan hidup dunia (Howell & Bruinessen, 

2007:6). Oeh karena dunia merupakan 

tempat menempa pijakan hidup di akhirat. 

Pengertian lain mengenai sufisme sendiri 

dapat dairtikan sebagai bentuk proses 

pembangunan komunikasi intensif yang 

dilakukan oleh manusia dan Tuhan dengan 

cara mengasingkan diri dan berkontemplasi 

diri di tempat yang sunyi.  Adanya bentuk 

sikap asketisme terhadap dunaiwi tersebut 

keudian diwujudkan dalam bentuk dua 

prinsip yakni uzlah yaitu upaya pembersihan 

jiwa dengan cara menjauhi kehidupan dunia 

dan juga zuhud (meninggalkan aspek material 

duniawi) menuju pemenuhan aspek imaterial.  

Munculnya perilaku sufi dalam Agama 

Islam sendiri disebabkan oleh berbagai 

macam hal. Pertama, kondisi kepemimpinan 

Islam pasca Rasulullah dan Khulafaur 

Rasyidin menemui masalah friksi, kompetisi 

maupun juga rivalitas yang kemudian 

merembet pada aspek mazhab teologis, 

politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, 

maupun budaya. Kondisi itulah yang 

kemudian merintis jalan spirtualisme untuk 

merintis adanya perdamaian, inkulsifitas, 

maupun juga toleransi melalui jalan sufisme. 

Kedua, munculnya pertentangan dari para 

fuqaha / ahli fiqh  yang terlalu menekankan 

pengaturan hidup dan penyelesaian masalah 

yang terlalu menekankan adanya aspek 

material, namun lupa pada aspek spiritual. 

Hal itulah yang kemudian banyak 

menimbulkan praktik sufisme di kalangan 

masyarakat untuk kembali meneguhkan 

ketauhidan mereka. Kedua persoalan itulah 

yang mejadikan kegiatan sufisme menguat 

dalam masyarakat. ketika sistem dan 

penguasa tidak mampu untuk memberikan 

solusi alternatif terhadap solusi  atas 

permasalahan hidup. Maka pelarian hidup 

adalah kembali ke Jalan Tuhan.  

Kembali ke jalan Tuhan bisa dimaknai 

sebagai bentuk sakralisasi dan sekaligus pula 

spiritualisasi. Sakralisasi bertujuan untuk 

mempersatukan unsur manusia dan Tuhan-

Nya dalam satu wadah. Dalam khazanah Jawa, 

prinsip itu dikenal sebagai Manunggaling 

Kawula Gusti yakni sebagai bentuk kesatuan 

Tuhan dan ciptaan-Nya itu satu.  Dari situ 

kemudian, pengertian sufisme sendiri sudah 

bercabang antara pantheisme dan juga 

monisme. Pengertian sufi secara pantheisme 

mengartikan bahwa antara Tuhan dan 

Manusia tidaklah terpisah, melainkan bersatu 

dalam Tuhan secara manungggal. Sedangkan 

monisme diartikan sebagai bentuk eksistensi 

Tuhan itu tidak ada jika tidak diimbangi 

dengan hadirnya ciptaannya (manusia). 

Kedua perspektif sama-sama menghasilkan 
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adanya kemanunggalan antara kedua entitas 

tersebut. Pada akhirnya kemudian,  sufisme 

sendiri berbicara soal “rasa” yakni proses 

relasi intim Tuhan dengan ciptaan-Nya 

melalui kepuasan batin10. 

Maka,  “rasa” itu kemudian dilembagakan 

dalam bentuk tarekat (persaudaraan) yang 

menyimbokan adanya ikatan antar sesama 

pelaku sufi tersebut agar lebih bisa terarah 

dan tertata dlama pola relasinya.  Munculnya 

tarekat tersebut kemudian memunculkan 

adanya sosok mursyid sebagai sosok guru 

spiritual yang membimbing umatnya. Adapun 

contoh-cotnoh tarekat yang berkembang di 

Indonesia seperti halnya Qadiriyah, 

Syattariyah, Chistiyyah, maupun juga 

Naqsyabandiyah. Di luar empat tarekat yang 

disebutkan, ada banyak jenis tarekat lainnya 

di Nusantara yang banyak bercampur dengan 

tradisi lokal. Keempat tarekat mewakili nama 

pendiri yang membentuknya seperti halnya 

Muhammad Al-Bukhari Naqsabandi, Abd 

Allah Syaththari, dan lain sebagainya. Di 

antara keempat tarekat yang berkembang 

tersebut, hanya Naqsabandiyah dan 

Qâdirîyah yang memiliki jumlah massa 

                                                           

10 Suwardi Endraswara, Mistik kejawen: 

sinkretisme, simbolisme, dan sufisme dalam budaya 

spiritual Jawa  (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 

2006), 62-63. 

 

pengikut yang besar di Indonesia. Oleh 

karena itulah, kedua tarekat ini bersinergi 

menjadi  Tarîqah Qâdirîyah wa 

Naqshabandîyah11. Bersatunya kedua tarekat 

tersebut lantaran adanya kesamaan yakni 

menekankan berzikir sebagai praktinya. 

Sugestinya adalah terus mengingat  Allah, 

maka persoalan akan terselesaikan. 

Pada kelompok masyarakat Islam 

tradisional, keberadaan mursyid  merupakan 

sosok ulama maupun juga kyai yang perannya 

tidak hanya memberikan solusi atas 

permasalahan hidup. Peran kyai atau ulama 

tidak hanya berperan, namun juga penggerak 

aktivisme sosial dalam masyarakat (Achidsti, 

2015). Hal itulah yang kemudian mendasari 

organisasi tarekat sendiri lebih memiliki 

militansi dalam melakukan transformasi 

perubahan zaman.  Adanya aktivisme yang 

dilakukan oleh ulama merupakan cerminan 

dari keterikatan normatif yakni 

menhubungkan antara pesan teologis dengan 

realita sosial dan juga keterikatan fungsional 

yakni menggerakkan berbagai macam fungsi 

sistem, nilai, maupun kultur sebagai jalan 

pengikat antara ulama dengan umatnya.  Dua 

keterkaitan itulah yang kemudian 

                                                           
11 Shodiqil Hafil, “Studi atas Zikir Tarekat 

Masyarakat Urban Jemaah Thariqah Qadiriyah 

Nagshabandiyah di Jakarta”, Jurnal Maraji, 

Volume. 1, No. 1, (2014), 36: 56. 
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membentuk adanya aktivisme sufi tidak 

hanya berfungsi sebagai pemecah masalah, 

namun juga agen transformasi sosial.  Tradisi 

Nahdlatul Ulama menelurkan adanya resolusi 

jihad pada saat revolusi kemerdekaan 

merupakan bentuk praksis sufisme dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Munculnya sufisme sebagai bagian dari 

proses transformasi sosial memang tidak 

terlepas dari kebijakan Orde Baru yang 

melarang adanya kebijakan Islam politik, 

namun memperbolehkan adanya aktivias 

aliran kebatinan dan ketakwaan sosial itu 

berkembang. Salah satu kontesktualisasinya 

adalah slametan yang tujuannya untuk 

memohon pada yang Kuasa agar diberi 

keselamatan12. Bagi kalangan penduduk 

pedesaan yang masih menganut ajaran 

kejawen, penyelenggaraan slametan menjadi 

penting untuk dilakukan demi tercapainya 

harmonisasi kehidupan.  Makna sufi yang 

terkandung dalam slametan sendiri adalah 

menyucikan diri dan menghilangkan unsur-

unsur negatif dalam masyarakat. Peran 

pemuka agama (modin) menjadi penting 

untuk membentuk ikatan dengan masyarakat 

melalui tarekat melalui slametan.  

                                                           
12 Mark Woodward, Java, Indonesia and Islam  

(New York: Springer, 2011), 121. 

 Kondisi itu berimplikasi kepada 

penguatan masyarakat tarekat dalam kasus 

pedesaan maupun pesantren tradisional. 

Berkembangnya aliran kebatinan tersebut 

kemudian menempatkan posisi kyai atau 

mursyid sebagai sosok pemimpin dalam 

masyarakat yang berperan sebagai nabi sosial 

dalam pemecahan solusi masyarakat.  

Berkembangnya aliran kebatinan selama 

Orde Baru memang tidak terlepas dari upaya 

rezim melakukan jawanisasi terhadap 

masyarakat. Model penyeragaman terhadap 

masyarakat tersebut dilakukan dengan tujuan 

untuk menekan kelompok Islam agar tidak 

berkembang pesar. Namun demikian, 

berkembangnya aliran kebatinan tersbeut 

justru menjadi awal terbentuknya sufisme. 

Sufisme yang dibangun melalui proses 

kebatinan memang kental dengan balutan 

tradisionalisme.  Namun demikian, makna 

tradisional yang dibangun dalam sufi ini saja 

masih sering multi intepretasi. Tradisional 

bisa berarti bahwa mengikuti ajaran Islam 

yang berkembang sesuai dengan zaman Nabi 

(salaf), akan tetapi ada yang diintepretasikan 

sebagai bentuk akulturasi dengan budaya 

lokal. 

 Maka peran patron dalam pembentuk 

sufisme masyarakat seperti halnya modin, 

kyai, maupun tuan guru menjadi penting 

untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan peran 
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patron agama tersebut bisa menjadi 

penghubung antara budaya lokal dan juga 

silsilah kenabian.  Pemaknaan modin, kyai,  

maupun guru sebagau mursiyd atau nabi 

sosial sendiri juga merupakan bagian dari 

upaya menegaskan sanad (silsilah) yang 

kemudian bisa ditelusuri dan dilacak hingga 

Rasulullah SAW dan sahabatnya. Konsep itu 

sebenarnya merupakan bagian upaya 

melegitimasikan ajaran sufisme itu memang 

berasal dari Nabi dan jelas perkaranya. 

Legitimasi terhadap sanad ini menjadi 

penting bagi seorang ulama untuk juga 

menegaskan garis keilmuannya. Sebelumnya, 

Azra sudah memperlihatkan bahwa jaringan 

intelektualisme antara Arab dengan 

Indonesia itu berasal dari guru yang sama. 

Indikasinya bisa disimak dari penamaan 

ulama berdasarkan nama seperti halnya, Al-

Sambasi, Al-Jawy, Al-Minangakbauwy, dan 

lain sebagainya. Nama-nama daerah yang 

kemudian diarabkan tersebut bentuk ikatan 

keilmuan teologis antara Arab dan 

Indonesia.13  Hal itulah yang kemudian 

mendasari perkembangan intelektualisme 

khususnya pula tarekat berkembang di 

Indonesia. Dikarenakan pada dasarnya  sanad 

dan tarekat tersebut merupakan upaya untuk 

memperkuat jaringan ideologis mahzab 

                                                           
13 Robert Pringle, Understanding Islam in 

Indonesia: Politics and Diversity (Singapore: Dider 

Millet, 2010), 33. 

keagamaan yang berkembang. Adapun tradisi 

tarekat  Pada dasarnya sufisme yang 

berkembang baik di Indonesia maupun Arab 

sendiri berasal dari ilmu Hikmah. Maka, 

masyarakat kemudian bisa tersugesti dan 

terpangaruh untuk melakukan kegiatan sufi 

sebagai kegiatan tambahan peribadatan 

dalam meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan mereka kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. Dalam hal ini, sufi adalah peribadatan 

komplementer untuk melengkapi 

peribadatan rutin dengan tujuan 

memperbaiki diri dengan kembali pada Sang 

Khalik sebagai pemberi solusi. Tujuannya 

adalah mempekuat doa yang disampaikan 

pada saat shalat fardhu agar lebih kuat 

khasiatnya untuk dikabulkan.  

Dalam hal ini,  prinsip-prinsip yang 

dikembangkan oleh sufisme tradisional 

sendiri  terdiri dari berbagai macam nilai 

seperti halnya: taubat, zuhud (meninggalkan 

aspek duniawi), wara’ (menjauhi hal-hal yang 

tidak baik),  faqr (orang berhajat), sabar, 

tawakkal, ridha14. (Usman, 2013: 8-10).  

Implementasi nilai-nilai sufisme tradisional 

tersebut mengalami transformasi dalam 

penerapan prinsip dan norma sufi 

masyarakat. Penilain terhadpa nilai-nilai 

tradisional tersebut lebih mengarah kepada 

                                                           
14 Muhammad Ilham Usman, Op.Cit, 8-10 
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bentuk sinkretisme. Hal itulah yang memicu 

pemahaman bid’ah dari kalangan modernis. 

Sufi memang sudah menjadi ibadah populer 

dan universal. Namun janganlah diisi pula 

dengan hal berbau mistik yang justru 

merusak hubungan manusia dan Tuhannya. 

Sufisme Urban sebagai Jalan baru Sufisme 

Adalah Fazlur Rahman yang menginisiasi 

adanya perubahan sufisme tersebut agar 

lebih modernis. Howell menjelaskan bahwa 

sufisme modernis tersebut mengindikasikan 

adanya praktik sufi yang disinergiskan 

dengan syariah dan fiqih disesuaikan dengan 

kehidupan modern15.  Selain itu pula, sufisme 

modern juga menolak adanya sikap zuhud  

dan taklid seperti yang diajarkan dalam 

sufisme tradisional dengan mengkultuskan 

seorang mursyid.  Rahman kemudian 

menjelaskan bahwa sufisme modern ini 

muncul karena terinsipirasi oleh pemikiran 

Ibnu Taimiyyah. Yang menekankan pada 

model ijtihad. Sufisme modern menempatkan 

adanya model pertanggung jawaban diri 

terhadap kehidupan. Oleh karena itulah, 

adanya ikatan tarekat  belum tentu 

menjadikan pelaku sufi tersebut mampu 

                                                           
15 Julia Day Howell, “Introduction: Sufism and 

Neo-Sufism in Indonesia today”, Review of 

Indonesian and Malaysian Affairs, Volume. 46, No. 

2, (2012), hal. 1-24. 

 

merubah diri menjadi lebih baik karena pada 

dasarnya spiritualitas adalah kebutuhan 

pribadi.  Pada model sufisme tradisional 

sendiri, pemusatan terhadap sosok mursyid 

sebagai aktor solusi masalah dinilai sebagai 

bid’ah, oleh karena itulah kemudian, sufisme 

moden ini acap kali disebut sebagai sufisme 

tanpa tarekat.  

Perkembangan sufisme modern ini 

memang tidak terlepas dari pengaruh 

maraknya modernisme dalalm Islam. Adanya 

unsur-unsur sufisme seperti halnya 

sinkretisme dan misitisme kemudian diubah 

dan disesuaikan syariah dan fiqih.  Hal ini 

tentu saja untuk menghindari adanya 

tuduhan khurafat  terhadap pelaksanaan sufi 

ini agar bisa diterima oleh empat mahzab 

keagamaan.  Selain itu pula, sufisme modern 

sendiri juga menekankan adanya prinsip 

tawazun (keseimbangan) antara kehidupan 

duniawi dan kehidupan ukhrawi, bahwa 

perlu adanya penyeimbangan antara 

kebutuhan dunia dan akhirat. Pengejaran 

terhadap kepentingan akhirat sendiri tidak 

akan berhasil apabila tidak diikuti dengan 

pencapaian di dunia. Sekilas bahwa, sufisme 

baru yang berkembang dalam kelas 

menengah urban ini kemudian turut merubah 

dimensi asketisme (tapa brata) dalam 

sufisme itu sendiri. Hampir mirip dengan 

etika protestan yang mendorong adanya 
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sikap kerja keras, menabung, dan hidup 

sederhana sebagai jalan terbaik dalam 

menggapai kebahagiaan akhirat. Sufisme 

yang berlaku dalam kelas menengah islam 

bukanlah menjadi mendorong untuk 

melakukan tindakan, namun lebih kepada 

pengobat atas perilaku yang sudah terjadi.  

Sufisme Modern,  Sufisme Urban, & Neo-

Sufisme 

Sufisme modern yang berkembang dalam 

islam sekarang ini juga menghindari adanya 

sikap taklid terhadap hal-hal transendental 

yang abstrak. Pemahaman solusi ditawarkan 

dalam model sufisme modern yang 

menyeimbangkan prinsip syariah dan juga 

rasional dinilai lebih mengena dalam 

mengurai permasalahan dialami kelas 

menengah. Hal yang ditekankan dalam 

sufisme modern adalah prinsip timbal balik 

dan intensitas bahwa semakin sering 

beribadah kepada Tuhan, maka akan semakin 

cepat pula masalah  itu terselesaikan, dengan 

syarat istiqamah  dalam menjalankan 

perilaku sufi tersebut. Pola pikir itulah yang 

kemudian dikembangkan dalam pegajaran 

sufisme bagi kelas menengah urban. Rasional 

di sini lebih dimaknai sebagai prinsip timbal 

balik antara semakin intens beribadah 

terutama ibadah sunnah maka semakin cepat 

pula solusi permasalahan itu kemudian hadir.  

Namun demikian, kita juga perlu 

membedakannya dengan sufisme urban, 

meskipun kedua pengertian tersebut 

menampilkan adanya dua pemahaman 

berbeda. Keduanya memang menampilkan 

simplifikasi terhadap metodologi maupun 

juga praktik pengajarannya kepada umat. 

Namun kemudian, adnya sentuhan ritual 

budaya lokal kemudian yang menjadi 

pembeda antara sufisme modern maupun 

sufisme urban. Selain halnya adanya 

penambahan budaya lokal yang menjadi 

esensinya. Hal lain yang menjadi parameter 

adalah,  sufisme urban sendiri tidak hanya 

Islam an sich saja. Namun juga berkembang 

juga aliran kebatinan lainnya yang 

menawarkan adanya ketenangan diri. Seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, 

munculnya gerakan new age seperti halnya 

komunitas Salamulloh, Komunitas Lia Eden, 

Imam Mahdi, Anand Khrisna, Satro Piningit, 

dan lain sebaganya menandakan bahwa 

“sufime” juga berkembang dalam aliran 

kepercayaan yang lainnya.  Tawaran sufisme 

mengenai ketenangan diri yang diinginkan 

oleh kelas menengah urban sendiri beraneka 

ragam jenisnya.  

Adapun pemaknaan sedehana mengenai 

sufisme modern dimaknai dengan 

kemunculan tausyiah televangelis seperti 

halnya Majelis Ta’limnya Ustadz Maulana, AA 
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Gym, Jeffry Buchori, Mamah Dedeh, Haidar 

Bagir, Nurcholish Madjid, dan lain sebagainya.  

Mereka tetap mengedepankan adanya prinsip 

syariah terhadap pengajaran sufismenya. 

Dalam hal ini, terdapat komparasi menarik 

dalam menganalisis mengenai percabangan 

antara sufisme modern, sufisme tradisional, 

dengan sufisme urban yang dapat dijelaskan 

dalam tabulasi berikut ini.  

Tabel 1: Perbedaan antara Ketiga 

Sufisme16 

N

o 

 

Indikat

or   

Perbed

aan  

Sufisme 

Klasik 

Neo - 

Sufisme 

Sufisme 

Urban 

1 Pelopo

r  

Syaikh 

Abdul 

Qodir 

Jailani 

Fazlurra

hman 

dan 

Hamka  

Nurcho

lish 

Madjid, 

Haidar 

Bagir, 

dan 

lain 

sebagai

nya 

2 Sasara Pesantren Perkotaa Perkota

                                                           
16 Fadh Arifan, “Menjadi Sufi di Perkotaan”, 

http://www.academia.edu; diakses pada 28 Juli 

2015. 

n  dan 

Pedesaan  

n  an 

3 Media Tarekat  Non – 

Tarekat  

Non – 

Tarekat 

4 Ikatan Ikatan 

mursyid 

Tanpa 

mursyid 

Tanpa 

mursyi

d 

5 Fokus 

dan 

prakti

k  

Riyadoh 

(laku 

batin) 

dan juga 

bersikap 

uzlah 

(mengasi

ngkan 

diri) 

Fokus 

ketenang

an diri, 

zikir 

Ketena

ngan 

diri dan 

pencari

an 

solusi,  

metode

nya 

campur 

6 Tujuan  Tasfiyat al 

Qulub wa 

Tazkiyat 

al Nufus  

Tazkiyat 

al Nufus  

Obat 

stress. 

 

Berkembangnya ketiga cabang sufisme 

dalam kasus kelas menengah muslim 

Indonesia merupakan bagian penting dari 

narasi revivalisme Islam paska Orde Baru. 

Revivalisme Islam atau kebangkitan Islam 

ditandai dengan munculnya berbagai macam 

ekspresi Islam dalam ruang publik.  Ekspresi 

tersebut ada yang bersifat lunak maupun 
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keras tergantung dari artikulasi kepentingan 

yang disampaikan oleh kelompok kelas 

menengah muslim tersebut. Sufisme yang 

semula berada dalam ranah privat kemudian 

berkembang menjadi budaya populer. Dalam 

tabulasi di atas disebutkan bahwa ekspresi 

sufisme ditujukan beragam jenis mulai dari 

ada yang mengedepankan adanya budya 

lokal, tradisional islam, maupun juga 

modifikasi modern.  Ketiga cabang sufisme  

tersbeut juga menandakan adanya tingkatan 

stress yang berbeda pula antar kelompok 

kelas menengah muslim. Dari ketiga varian 

tersebut, yang berkembang menjadi ibadah 

populer adalah urban sufisme dan juga neo 

sufisme. Berkembangnya kedua aliran 

sufisme di kalangan kelas menengah muslim 

tersebut juga tidak terlepas dari sifat sufisme 

cenderung bersifat lentur, toleran, dan 

akomodatif terhadap keragamaan17. Kondisi 

tersebut menjadikan masyarakat kelas 

menengah terdorong untuk mengikuti 

kegiatan sufi yang dilakukan baik itu di 

masjid, perkantoran, pusat swalayan, dan lain 

sebagainya. 

                                                           
17 Fatrhurahman, “Urban Sufism: Perubahan & 

Kesinambungan Ajaran Tasawuf”, dalam 

http://oman.uinjkt.ac.id; diakses pada 16 Agustus 

2015.  

 

Adapun pemaknaan kelenturan tersebut 

dimaknai bahwa agama tidaklah selalu 

berbicara mengenai kewajiban dan hukuman, 

serta hubungan transendental antara 

manusia dan Tuhan. Sufisme dibentuk 

sebagai makna mendekatkan diri kepada 

Tuhan melalui kebiasaan perilaku sehari. 

Toleran sendiri dimaknai sebagai bentuk 

saling harga-menghargai terhadap 

sesamanya. Lingkungan modernitas yang 

heterogen telah mendorong manusia untuk 

berinteraksi secara lebih bebas dan dinamis. 

Oleh karena itulah, agama menampilkan diri 

sebagai jembatan hubungan antar sesama 

manusia dengan menghindari adanya 

eksklusifitas terhadap umat. Sedangkan 

pengertian  akomodatif dimaknai sebagai 

bentuk kelenturan agama dalam menyikapi 

problematika masalah dalam kehidupan 

dengan bersumber pada Qur’an dan Hadist.  

Berbagai macam karakteristik itulah yang 

menginisiasi terbentuknya klub-klub sufi di 

berbagai penjuru ibukota. Klub-klub sufi 

tersebut secara garis besar terbagi dalam dua 

aliran yakni modernisme Islam dan juga 

tradisionalisme islam. Adapun aktualisasi 

modernisme islam melalui sufi diinsiasi oleh 

kalangan kelompok  Paramadina pimpinan 
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Nurcholish Madjid18. Dalam pemikiran Madjid 

sendiri, sufisme yang berkembang perlu 

ditekankan pada aspek pendidikan (tarbiyah). 

Sufisme berbasis tarekat sudah dipandang 

tidak relevan dalam mengaktualisasikan 

islam dengan modernitas. Makna tarbiyah 

dimaknai sebagai bentuk mendidik kembali 

masyarakat sesuai dengan ajaran Qur’an dan 

Hadist sehingga dapat menumbuh 

kembangkan rasionalisme kelas menengah. 

Hal itulah yang kemudian membuat Madjid 

menekankan adanya rasionalisme dalam 

kasus sufisme kelas menengah urban. 

Karakter rasional tersebut juga perlu 

disinergiskan dengan adanya etos kerja dan 

budi pekerti yang baik.  Pada akhirnya 

kemudian, sufisme akan menampilkan 

adanya pencerahan kehidupan bagi kelas 

menengah muslim.  

Lain halnya dengan Madjid yang 

menekankan adanya rasionalisme dalam dalil 

aqli dan dalil naqli. Haidar Bagir lebih 

menekankan pada praktik sufi untuk 

mencapai perdamaian dan kebahagiaan. 

Praktik sufisme yang dilakukan oleh ulama 

terdahulu pada dasarnya merupakan bentuk 

kecintaan mereka yang ditunjukkan kepada 

Tuhan-Nya. Hal itulah yang coba dilakukan 

                                                           
18 Julia Day Howell, “Sufism and the Indonesian 

Islamic Revival”, The Jornal of Asian Studies, 

Volume. 60, No. 3, (Agustus, 2012), 701-729. 

oleh kelompok sufi yang diinisiasi oleh Haidar 

Bagir dengan IIMaN bahwa sufi adalah 

ekspresi cinta dan bahagia.  Potret kelas 

menengah muslim yang selama ini kering 

jiwa karena senantiasa diburu oleh materi 

dan semangat individualisme diyakini telah 

menimbulkan bibit-bibit intoleransi. Kondisi 

itu pula yang hendak dibawa Bagir melalui 

dakwah kepada kelas menengah bahwa 

dengan melakukan kegiatan sufi, akan 

mendapatkan cinta dan bahagia sejati.  

Sedangkan bagi  Jalaluldin Rahmat lebih 

menekankan praktik sufisme untuk mencapai 

spiritualitas. Selama ini pola peribadatan 

wajib dilangasungkan sendiri hanya sekedar 

untuk memperkuat hubungan formalitas 

dengan manusia dan Tuhan-Nya saja. Namun 

belum menyentuh  pada aspek religusitas. 

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh 

kalangan kelas menengah muslim sendiri 

tidak pernah tercapai karena hubungan yang 

berjarak dan formalitas dengan Tuhannya.  

Maka dengan memperkuat aspek religusitas, 

permasalahan hidup akan terurai dengan 

modal spiritualitas yang kuat dan tanggah. 

Secara garis besar, pengajaran sufisme yang 

dilakukan oleh ketiga pemikir besar tersebut 

dapat disarikan melalui tabulasi berikut ini. 

Tabel 2: Komparasi Pemikiran Urban 

Sufisme 
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N

o 

Pemikir 

Sufisme 

Perkotaan  

Nilai Sufisme 

yang 

diajarkan  

Segmentasi 

Kelas 

Menengah 

1 Nurcholis

h Madjid 

Rasionalitas, 

al-maun 

(saling 

berbagi), dan 

tasamuh 

(saling 

hormat-

menghormati

). 

Kelompok 

Pengajian 

Paramadin

a 

(kalangan 

elit, 

eksekutif 

muda, 

pejabat, 

maupun 

kelolompo

k OKB 

(orang 

kaya baru) 

lainnya. 

2 Haidar 

Bagir  

Tawazun 

(keseimbagan

, mahhabbab 

(kecintaaan), 

perdamaian, 

toleransi 

Kelompok 

kelas 

menengah 

seperti 

halanya 

mahasiswa

, kalangan 

terpelajar.  

3 Jallaludin 

Rahmat  

Spiritualitas 

berbasiskan 

pada 

Muwafaqah 

Kelompok 

kelas 

menengah 

muslim 

(ikut pada 

perintah 

Allah), 

munasabah 

(hubungan 

harmonis 

sesama 

makhluk), 

dan juga 

mukhalaf 

(memerangi 

hawa nafsu).  

spiritualis.  

Sumber: diolah dari berbagai sumber. 

Di antara ketiga pemikir besar sufisme 

perkotaan tersebut, sebenarnya masih ada 

lain seperti halnya Emha Ainun Nadjib, Habib 

Munzir, maupun kelompok tabi’in dan habaib 

lainnya juga mengajarkan sufisme baru 

dengan penekanan berbeda. Pengajaran 

sufisme yang mereka jalankan ada yang 

mencapurkan aspek kontemporer, budaya, 

dan musik (seperti dalam kasus Emha), 

maupun penekanan pada aspek shalawatan 

seperti dalam kasus Habaib. Adapun kasus 

sufisme kelas menengah yang diajarkan oleh 

Cak Nun ini menarik untuk dilihat 

dikarenakan memadukan antara dakwah dan 

juga musik sebagai media sufi. Permasalahan 

yang dihadapi oleh kelas menengah masa kini 

sudah kian jauh dari nilai-nilai agama yang 

toleran. Malahan, agama muncul sebagai 
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ajang penindas dan eksklusifitas kelompok. 

Sufisme yang ditekankan dalam kajian Cak 

Nun adalah sufisme yang menyejukkan dalam 

artian bahwa sejuk bahwa dengan agama 

sebagai basis pencari solusi dan bentuk 

praksis solusi itu dicapai.  Oleh karena itulah, 

perpaduan antara musik dan sufisme adalah 

upaya untuk menyeimbangkan aspek agama 

sebagai basis spiritualitas dan aspek budaya 

sebagai basis identitas. Dengan keduanya 

dipadukan, kelas menengah muslim dapat 

menampilkan jati dirinya yang tangguh.  

Penekanan aspek musik dalam pengajaran 

sufisme Islam kemudian membentuk adanya 

budaya populer nasyid dan juga barzanji di 

kalangan masyarakat. Musik nasyid maupun 

juga diikuti dengan terentuknya kelompok 

marawis sejatinya juga merupakan bentuk 

dakwah sufisme  melalui seni yang pada 

isinya mengingatkan dan memuji kepada 

Tuhan. Metode musik sufisme melalui nasyid 

di kalangan memengah muslim Indoesia 

diinsiasi oleh kelompok nasyid Snada, Raihan, 

Opick, dan lain sebagainya. Kalangan kelas 

menengah urban pada umumnya menyukai 

musik religius tersebut karena mengandung 

pesan moral kuat untuk kembali istiqomah 

kepada Tuhan-Nya.  Berkembangnya musik 

populer juga mencerminkan aktualisasi 

ketakwaan sosial yang diinginkan oleh 

kelompok kelas menengah muslim 

berlnagsung secara dinamis dan inklusif.   

Sedangkan bagi pengajaran kelompok 

sufisme yang diajarkan oleh kalangan habaib 

seperti Majelis Nurul Musthofa, Majelis 

Rasulullah, Majelis Dzikir, dan lain sebagainya 

merupakan bentuk pengaruh sufi Hadrami. 

Kuatnya unsur Hadrami dalam pengajaran 

sufisme kelas menengah juga tidak terlepas 

dari adanya revivalisme Islam yang juga 

mendorong kelompok keturunan Arab juga 

kemudian mendapatkan ruang dakwah dalam 

masyarakat19.  Ketertarikan kelas menengah 

muslim terhadap sufisme yang diajarkan oleh 

kelompok Hadrami lebih kuat karena sanad 

(silsilah yang jelas) hingga Nabi Muhammad 

SAW.  Gelar Habib yang disematkan tentu 

bukanlab gelar sembarangan, karena gelar 

tersebut untuk menandakan keturunan nabi.  

Penekanan terhadap aspek shalawatan  dan 

juga istigtasah yang lzim digunakan dalam 

kelompok sufisme Hadrami pada dasarnya 

ingin menegaskan identitas mereka sebagai 

pewaris keturunan nabi berdasarkan daerah. 

Selain juga untuk mengajak kembali 

masyarakat untuk mengingat dan mengenang 

Nabi Muhammad SAW karena dipercaya 

dengan melalukan shalawatan, masalah dunia 

akan terurai.   Maka tidak mengherankan 

kemudian, apabila kelompok pengajian 

sufisme ini  juga mampu menciptakan adanya 

                                                           
19  
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militansi sufisme berbasis kecintaan kepada 

Rasulullah.  

Julia Howell menyebutkan bahwa bahwa 

munculnya urban sufisme dalam pengalaman 

kesantrian kelas menengah sebagi bentuk 

aktualisasi kesalehan sosial di tengah 

modernitas. Upaya untuk menjadi saleh 

dengan dalil agama yang ketat berusaha 

untuk disimplikasikan dengan sentuhan 

modenitas. Kondisi  itulah yang menjadikan 

sufisme menjadi ibadah sunnah yang 

diwajbkan hadir dalam kegiatan kelas 

menengah. Adapun peran-peran dai 

kontemporer yang tampil dalam bentuk baru 

dan modern yang kemudian lazim disebut 

sebagai televangelism juga menarik dikaji. 

Persepsi ulama maupun dai yang 

menampilkan dirinya sebagai santo (orang 

suci) yang mempunyai jarak dengan umatnya 

justru kian menjauhkan pengamalan Islam 

kepada umatnya.  

Pengalaman dan Pengamalan Urban 

Sufisme dalam Kelas Menengah Urban 

 Seperti yang ditelah dijelaskan di awal 

bahwa, sufisme digunakan sebagai upaya 

untuk mencari ketenangan dan mencari 

solusi hidup sementara. Kondisi itulah yang 

acap kali menjadikan kegiatan sufisme 

sendiri disebut sebagai eskapisme (pelarian 

masalah sementara). Maksudnya ialah, 

sufisme sendir hanya dimaknai secara instan 

dan pragmatis sebagai bentuk solusi kuratif 

temporer demi mendapatkan simpati dan 

empati orang lain dengan beribadah. Perilaku 

sufisme dalam masyarakat perkotaan yang 

sedemikian tersebut memang tak terlepas 

dari tingkat stress kehidupan yang tinggi. 

Kehidupan kelas menengah urban yang 

berbasiskan pada pengejaran materi 

memberikan dampak besar terhadap 

munculnya sikap agnostik penduduk. 

 Tumbuhnya sikap agnostik dlalam 

masyarakat merupakan refleksi adanya 

penurunan tingkat keimanan masyarakat 

yang lebih mengejar pada aspek 

materialisme. Kelas menengah muslm seperti 

pada umumnya kelas menengah lainnya 

merupakan kelas masyarakat yang nyaman 

akan adanya status dan kuasa materi. 

Tampilan sisi islami yang disematkan dalam 

kelas menengah muslim adalah untuk 

membedakannya dengan segmen kelas 

menengah lainnya. Dalam era posmodern 

sekarang ini, seperti yang digambarkan oleh 

Naisbitt mengenai high touch bahwa 

sentuhan iman kini menjadi penting untuk 

dibicarakan.  

  Peribadatan dan agama hanya menjadi 

simbol saja, sehingga menjadikan manusia 

moden sendiri tidak mempunyai pegangan 

hidup yang sifatnya kuat. Oleh karena itulah 
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kembalinya agama menjadi pegangan hidup 

menandakan saat ini adalah era pos-

modernis yakni pemaknaan agama dipahami 

sebagai tanda dan makna.  Kondisi tersebut 

mendorong kalangan kelas menengah urban 

bahwa agama bukanlah bentuk sebagai 

identitas maupun kewajiban. Namun justru 

agama dihadirkan sebagai media 

pembebasan atas jeratan hidup permasalahan 

dunia.  Premis tersebut yang kemudian 

berlaku dalam melihat penekanan adanya 

ibadah sunnah yang perlu diperbanyak 

daripada ibadah wajib. Dalam kasus berbagai 

macam pengajian maupun istigatshah yang 

digelar di berbagai penjuru ibukota, 

penekanan terhadap shalwatan menjadi hal 

utama untuk menuntun masyarakat kelas 

menengah urban untuk mendapatkan 

ketenangan batin. Maka dengan  tercapainya 

ketenangan maka akan tercipta pula solusi 

yang ingin dicapai. Solusi sufistik yang 

ditawarkan oleh berbagai macam ustadz 

seperti halnya Arifin Ilham, Maulana, AA Gym, 

dan lain sebagainya memiliki karakteristik 

berbeda satu sama lainnya.   

 Para ulama yang lazim disebut sebagai 

bagian dari gerbong televangelism di 

kalangan kelas menengah muslim ini 

berusaha untuk menampilkan adanya doa 

harian dan ibadah filantropis sebagai pengisi 

jiwa keimanan. Misalnya saja, Ustadz Arifin 

Ilham menggunakan metode dzikir, Ustadz 

Yusuf Mansyur melalui Keajaiban Shadaqah, 

Ustadz Alm. Jeffrey Al Buchori melalui 

tampilan modis, Ustadz Maulana melalui 

salam “Jamaah oh Jamaah”, maupun juga 

Ustadz Haryono melalui pengobatan 

alternatif.. Munculnya para dai di kalangan 

kelas menengah pada dasarnya berfungsi 

sama dengan peran mursyid di kalangan  

sufisme tradisional.  Pesan sufi ditampilkan 

dengan gaya baru dan kosmpolit secara 

otomatis membawakan pengaruh agama yang 

adaptif terhadap modernisasi dan juga 

dinamis.  

 Pengalaman dan pengamalan kelas 

menengah muslim terhadap proses keimanan 

dan agama pada era modern sebenarnya 

melemah. Hal itu disebabkan dakwah agama 

yang sifatnya legalislitik, skriptual, dan kaku 

(Rosidin, 204: 16) sehingga menjadikan 

pengajaran agama kemudian lebih ortodoks 

dan konservatif. Maka munculnya para dai 

tersebut merubah pandangan mengenai Islam 

yang inklusif dan membumi. Islam tidak 

diterapkan secara transendental, namun lebih 

profan dan praksis dalam menghadapi 

permasalahan hidup masyarakat.  

Pengedepanan ibdah seperti dzikir¸ wirid, dan 

sedekah menjadi ibadah khas yang 

ditonjolkan oleh para dai tersebut untuk 

menyebarkan praktik sufinya. Pada intinya, 



 Wasisto Raharjo Jati   Sufisme Urban: Konstruksi Keimanan Baru  

Kelas Menengah Muslim 

Jurnal Kajian & Pengembangan Manajemen Dakwah Volume 05 –Nomor 02 Desember 2015 I 195 

 

perumusan sufisme urban adalah taqarrub 

(pendekatan diri kepada Tuhan) dan juga 

pembersihan jiwa.  Adanya solusi praktis 

itulah yang menarik minat kelas menengah 

muslim mengikuti kegiatan sufi. Sufisme 

urban menekankan pada sikap pendekatan 

diri seraya mencari solusi terhadap dakwah 

kelas menengah muslim.   

 Tentunya terdapat plus-minus terhadap 

pengajaran urban sufisme tersebut. Di satu 

pihak, keimanan masyarakat kemudian 

menjadi terasah dan  kembali mengingat 

agama sebagai penolong. Semua kalangan 

kelas menengah kemudian menyeru dan 

memuja Tuhannya sebagai causa prima. 

Namun di satu sisi, pengajaran sufisme urban 

yang berlaku pada kasus kelas menengah 

muslim sendiri tidak secara kaffah untuk 

menyadarkan masyarakat untuk kembali 

mengikuti ibadah wajibnya.  Dalam berbagai 

aspek, terdapat segmen kelas mennegah 

muslim yang hanya mengikuti kegiatan 

sufisme ketika ditimpa masalah. Selebihnya 

ketika masalah itu sudah terdapat solusi, 

maka meninggalkan praktik sufinya. Sufisme 

pada dasarnya merupakan kegiatan jangka 

panjang yang tidak sebatas pada pencarian 

solusi masalah saja, namun  juga pengejaran 

pada kebutuhan akhirat.  

Pencarian Solusi Masalah sebagai Budaya 

Populer 

 Berbagai macam kajian literatur mengenai 

urban sufisme seperti halnya Howell dan 

Bruinessen menunjukkan bahwa sufisme 

urban adalah suatu fenomena masyarakat 

kelas menengah muslim dalam 

mengonstruksi agama sebagai solusi hidup. 

Seperti yang telah disebutkan di awal, 

pemaknaan sufisme sebagai solusi hidup 

telah berimplikasi pada simplifikasi ajaran 

agama untuk lebih bisa dipahami secara 

praktek dan digunakan secara keseharian.  

Howell hanya melihat secara permukaan dan 

garis besarnya saja bahwa sufisme urban 

dalam kasus kelas menengah muslim urban di 

Indonesia adalah ekspresi religuisitas dan 

juga gerakan agama baru (new religion 

movement). Selain itu,  Bruinessen melihat 

sufisme urban adalah bentuk tarekat baru 

dimana tarekat dalam sufisme urban tidaklah 

mengikat dan hierarki, namun dibangun 

secara dialogis antara mursyid dengan 

ummah. 

 Namun demikian, yang luput dari 

perhatian Howell, Bruinessen, dan para 

akademisi lain yang mengkaji sufisme urban 

adalah pemaknaan solusi hidup sebagai 

budaya populer.  Budaya populer tersebut 

dimaksukan sebagai bentuk kebiasaan hidup 

yang berulang-ulang (habitus) dan diterima 

secara kolektif sebagai bentuk kebiasaan 

umum. Pencarian solusi masalah menjadi 
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motivasi utama  terbentuknya budaya 

populer tersebut.  

 Sekarang ini, kegiatan sufisme urban yang  

ramainya mendatangi majelis tarlim,  

beramal jariyah,  beribadah haji dan umrah 

yang dilakukan secara tahunan, dan lain 

sebagainya bukan hanya dimaknai sebagai 

bentuk religusitas, namun juga budaya 

populer massa.  Dalam hal ini terdapat 

identitas kelompok sebagai kelas menengah 

muslim yang dibangun melalui kegiatan 

sufisme tersebut.   Dengan melakukan 

kegiatan sufi tersebut, maka bisa secara 

mudah dapat diidentifikasi kelompok kelas 

menengah muslim dengan kelompok kelas 

menengah biasa. 

Secara sederhana, perbedaan tersebut bisa 

teridentifikasikan dari intensitas seseorang 

dala mengikuti pengajian di masjid maupun 

juga berbaju takwa dalam keseharian. Maka 

secara tidaka langsung akan diidentifikasi 

sebagai kelas menengah muslim. Artinya 

bahwa dari proses keimanan yang dibangun 

dalam sufisme tersebut merembet kepada 

relasi sosial.  

  Terbentuknya kebiasaan sufi di kalangan 

kelas menengah itu kemudian merembet 

pada terciptanya simbol-simbol sufi urban 

seperti baju takwa, jilbab, gamis, surban, dan 

lain sebagainya. Kesemuanya tersebut sudah 

diterima sebagai budaya populer sufi di 

kalangan kelas menengah. Simbol-simbol 

budaya sufi itu pula yang nantinya juga 

mengelompokkan jenis sufisme yang 

dilakukan oleh kelas menengah muslim 

tersebut.   Bagi kelompok kelas menengah 

muslim mengikuti kegiatan sufisme di majelis 

ta’lim yang dilakukan di perkantoran maupun 

swalayan adalah kelompok eksekutif muda. 

Bagi kelompok kelas menengah yang 

mengikuti pengajian ala Hadram biasanya 

menggunakan pakaian gamis. Dari situ saja 

terjadi pertarungan identitas antar kelas 

menengah muslm dalam mengartikulasikan 

keimanannya.  

  Berbeda halnya dengan kegiatan sufisme 

tradisional yang pada umumnya non material 

dan dilakukan secara sendiri dan menyepi. 

Sekarang ini urban sufisme dilakukan dengan 

biaya materi dan dilakukan secara beramai-

ramai sebagai upaya pendekatan diri kepada 

Tuhan.  Artinya bahwa sekarang ini motivasi 

penting kegiatan sufisme kelas menengah  

untuk mencari solusi masalah, kemudian juga 

ditunjukkan dengan penampilan luar yang 

mesti dipenuhi. Harapannya ialah dengan 

adanya konsumsi berbagai macam produk 

budaya ditambah dengan intensitas 

mengikuti kegiatan sufisme. Maka solusi 

hidup bisa terselesaikan dengan mudah. 

Kesimpulan 
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 Pergeseran sufisme yang semula bersifat 

traklid dan juga menekankan pada aspek 

tarekat dengan berganti pada era urban 

sufisme elah berimplikasi banyak pada 

pemahaman sufisme. Sufisme yang pada 

awalnya diaknai sebagai bentuk pencarian 

solusi masalah hidup.  Pemaknaan sempit 

tersebut berkelindan dengan semakin 

kompleks dan berkembangnya kelas 

menengah muslim yang berkembang dalam 

iklm perkotaan.  Kelas menengah muslim 

seperti lazimnya kelas menengah pada 

umumnya juga mengejar aspek materi 

duniawi sehingga membentuk individualisme 

dan juga intoleransi. 

 Adanya sikap festisisme terhadap 

teknologi kurang mampu untuk menjelaskan 

dan mnegurasi permasalahan hidup. Hal 

itulah yang kemudian mendorong adanya 

sikap kembali terhadap agama sebagai 

pemecah solusi. Momentum kebangkitan 

Islam juga perlu dimaknai sebagai bentuk 

kebangkitan sufisme. Kegistsan sufisme yang 

pada esensinya menyendiri kini tidak lagi 

bebricara soal ruang dan waktu, namun 

kesempatan. Kelas menengah urban slelau 

berusaha untuk memanfaatkan kegiatan 

sufisme untuk mencari pengibatan diri. 

 Namun demikian di tengah mewabahnya 

sufi sebagai jalan pemecah masalah yang 

ditawarkan agama. Kegiatan sufisme yang 

dilakukan oleh kelas menengah muslim ini 

hanya bersifat temporer dan rekasioner. 

Mreka akan mengikuti peribadatan sufisme 

ketika mereka tertimpa masalah, namun 

kemudian meningglkan praktik sufi keiika 

maslaah itu sudah terurai. Artinya bahwa 

agama dan Tuhan dalam era modenrisme ini 

juga ditampilkan secara kondisional dan 

pragmatis. Kondisi tersebut yang peru untuk 

menjadi catatan kritis dalma memaknai 

sufisme hari ini. Ketika keimanan itu 

meningkat dengan pesat, namun tidak diikuti 

dengan pengalaman dan juga pengamalan 

prinsip sufi secara komprehensif 
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