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BAB IV 

KEDUDUKAN PENGAJIAN ABU SYARIFAH DALAM ILMU 

TASAWUF DAN MASYARAKAT 

 

Pada bab ini penulis mencoba menganalisis bedasarkan hasil observasi 

yang telah dilakukan dan dideskripsikan pada bab terdahulu untuk mengetahui 

peran pengajian tasawuf majelis Abu Syarifah serta karateristik dan pemikiran 

ajaran tasawuf yang disampaikan dalam pengajian tasawuf majelisˑ taklimˑ Abuˑ 

Syarifahˑ pada masyarakat diˑ Komplekˑ Handayaniˑ Kelurahanˑ Pemurusˑ Baruˑ 

Kecamatanˑ Banjarmasinˑ Selatanˑ Kotaˑ Banjarmasinˑ. 

 

A. Kedudukan  Pengajian ˑ Tasawuf Abu Syarifah dalam Masyarakat di 

Komplek Handayani Kelurahan Pemurus Baru Banjarmasin 

Sebuah dari penyampaian metode pengajian tasawuf ceramah guru 

KH. Ahmad Fansyuri Rahman tentang tidak keluar dari ajaran sufi  

syari‟at, tarekat, hakikat, dan mari‟fat. yang berkarakter tasawuf akhlaki 

pentingnya akhlak dalam perilaku dzahirˑ maupunˑ bathinˑ agar 

kesempurnaanˑ ma‟rifatˑ kepadaˑ Allahˑ ta‟ala, sebabˑ berkenaanˑ denganˑ 

pembersihanˑ jiwaˑ dariˑ pengaruhˑ duniawiˑ supayaˑ mudahˑ menujuˑ Allah 

swt. Maka pemikiran tasawuf  KH. Ahmad Fansyuri Rahman bercorak 

tasawuf akhlaki, Tujuannya adalah untuk melawan hawa nafsu dalam 

menekan hawa nafsu sampai ketitik terendah, dengan melalui tahapan 

sebagai Takhalli,Tahalli,Tajalli yaitu : 

1. Takhalli adalah langkah membersihkan diri dari perilaku atau aKhlak 

tercela, hal ini dapat dicapai dengan menjauhi hal-hal buruk  dengan 

menjauhkan diri dari kemaksiatan yang berusaha melenyapkan dorongan 

hawa nafsu. contohnya dengan cara taubat. Hati yang dihiasi dengan rasa 

ikhlas, Syukur dan muhasabah diri. Langkah  

2. Tahalli adalah langkah menghiasi diri dengan bertakwa, membiasakan diri 

dengan sikap, perilaku, dan aKhlak terpuji. Dengan hati dihiasi dengan 
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3. benar dan jiwa dihiasi dengan hanya Allah dalam penyaksian. 

4. Tajalli adalah memelihara diri dalam menjaga perbuatan baik dalam 

melaksanakan ibadah. Para sufi sependapat bahwa tingkatan 

kesempurnaan kesucian jiwa hanya dapat ditempuh dengan satu jalan , 

yaitu cinta kepada Allah swt dan memperdalam dan memperkuat rasa 

kecintaan itu
82

 

Ketiga tingkatan ini untukˑ memasukiˑ kehidupanˑ tasawufˑ ituˑ yang 

diajarkanˑ padaˑ pengajianˑ tasawufˑ diˑ Majelisˑ Taklimˑ Abuˑ Syarifah yaituˑ diajarkanˑ 

tentangˑ tataˑ caraˑ beribadah dan mengosongkanˑ diriˑ dariˑ perilaku tercelaˑ danˑ 

menghiasinyaˑ denganˑ akidah akhlakˑ terpujiˑ. 

Berdasarkanˑ gambaranˑ pelaksanaanˑ pengajianˑ tasawufˑ  diketahuiˑ bahwaˑ 

materiˑ yangˑ disampaikanˑ dalamˑ pengajianˑ tasawufˑ terdiriˑ dariˑ materiˑ maksiatˑ 

batinˑ, taatˑ batinˑ danˑ materiˑ ajaranˑ tasawufˑ tersebutˑ dapatˑ dikatanˑ sebagaiˑ materiˑ 

yangˑ bercorakˑ tasawufˑ akhlakiˑ. 

Dikatakanˑ sebagaiˑ bercorakˑ tasawufˑ akhlakiˑ karenaˑ dalamˑ pengajianˑ 

tasawufˑ tersebutˑ diajarkanˑ tentangˑ materiˑ yangˑ berkenaanˑ denganˑ akhlakˑ (kepadaˑ 

Allahˑ swtˑ khususnyaˑ) yaituˑ taatˑ batinˑ sepertiˑ taubatˑ, khaufˑ, zuhudˑ, sabarˑ, syukurˑ, 

ikhlasˑ, tawakkalˑ, mahabbahˑ, ridhaˑ danˑ zikrˑ alˑ-mautˑ (mengingatˑ kematianˑ danˑ 

hidupˑ sesudahnyaˑ). Jugaˑ tentangˑ maksiatˑ batinˑ sepertiˑ gemarˑ makanˑ, banyakˑ 

berkataˑ-kataˑ yangˑ siaˑ-siaˑ, pemarahˑ, hasadˑ, danˑ lainˑ-lainˑ. Sebabˑ tujuanˑ tasawufˑ 

ialahˑ memperolehˑ hubunganˑ langsungˑ denganˑ tuhanˑ sehinggaˑ merasaˑ danˑ sadarˑ 

beradaˑ diˑ hadiratˑ Tuhanˑ. 

Semuaˑ materiˑ ituˑ termasukˑ keˑ dalamˑ ajaranˑ tasawufˑ akhlakiˑ, sebabˑ 

berkenaanˑ denganˑ pembersihanˑ jiwaˑ dariˑ pengaruhˑ duniawiˑ supayaˑ mudahˑ 

menujuˑ Tuhanˑ. Menurutˑ Alˑ-Ghazaliˑ, takˑ terkontrolnyaˑ hawaˑ nafsuˑ yangˑ inginˑ 

mengecapˑ nikmatˑ kehidupanˑ duniawiˑ adalahˑ sumberˑ kerusakanˑ akhlakˑ.
1
 Denganˑ 

demikianˑ seseorangˑ yangˑ inginˑ memasukiˑ duniaˑ tasawufˑ harusˑ melakukanˑ 

amalanˑ danˑ latihanˑ kerohanianˑ yangˑ cukupˑ beratˑ. Tujuannyaˑ untukˑ menguasaiˑ 

hawaˑ nafsuˑ, menekanˑ hawaˑ nafsuˑ sampaiˑ ketitikˑ terendahˑ danˑ bilaˑ mungkinˑ 

                                                      
82
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mematikanˑ hawaˑ nafsuˑ samaˑ sekaliˑ, denganˑ melaluiˑ tahapanˑ sebagaiˑ berikutˑ: 

Takhallˑi adalahˑ langkahˑ pertamaˑ yangˑ harusˑ dilakukanˑ olehˑ seorangˑ sufiˑ. 

Takhallˑi  adalahˑ usahaˑ membersihkanˑ diriˑ dariˑ semuaˑ perilakuˑ yangˑ tercelaˑ, baikˑ 

maksiatˑ batinˑ maupunˑ maksiatˑ lahirˑ. Maksiatˑ-maksiatˑ iniˑ mestiˑ dibersihkanˑ 

karenaˑ menurutˑ paraˑ sufiˑ, semuaˑ ituˑ adalahˑ najisˑ maknawiyahˑ yangˑ menghalangiˑ 

seseorangˑ untukˑ dekatˑ denganˑ Tuhannyaˑ. Adaˑ kotoranˑ yangˑ tidakˑ layakˑ danˑ 

manusiaˑ harusˑ bersihˑ sebagaimanaˑ najisˑ zatˑ yangˑ menghalangiˑ seseorangˑ dariˑ 

melakukanˑ ibadahˑ kepadaˑ-Nyaˑ. 

Semua dari sifatˑ-sifatˑ burukˑ yangˑ mestiˑ dibersihkanˑ dariˑ hatiˑ tersebutˑ 

adalahˑ hasadˑ (dengkiˑ), suˑ‟uˑ adzˑ-zhanˑ (burukˑ sangkaˑ), kibrˑ (sombongˑ), „ujubˑ 

(merasaˑ besarˑ diriˑ), riyaˑ (pamerˑ), sumˑ‟ahˑ (cariˑ namaˑ), buKhuˑl (kikirˑ), hubbˑ aˑl-

malˑ (cintaˑ hartaˑ), tafahurˑ (membanggakanˑ diriˑ), ghadabˑ (pemarahˑ), ghibahˑ 

(pengupatˑ), namimahˑ (berbicaraˑ diˑ belakangˑ orangˑ), kizbˑ (dustaˑ), danˑ Khianaˑt 

(munafikˑ). Takhalliˑ jugaˑ berartiˑ melepaskanˑ diriˑ dariˑ ketergantunganˑ padaˑ 

kelezatanˑ hidupˑ duniaˑ denganˑ melenyapkanˑ doronganˑ hawaˑ nafsuˑ yangˑ 

cenderungˑ padaˑ keburukanˑ. 

Tahalliˑ adalahˑ langkahˑ berikutnyaˑ yangˑ mestiˑ dilaluiˑ olehˑ seorangˑ sufiˑ. 

Tahapanˑ iniˑ adalahˑ tahapanˑ pengisianˑ jiwaˑ setelahˑ dikosongkanˑ dariˑ aKhlakˑ-

akhlakˑ yangˑ tercelaˑ. Tahapanˑ iniˑ tidakˑ berartiˑ bahwaˑˑ jiwaˑ mestiˑ dikosongkanˑ 

terlebihˑ dahuluˑ baruˑ kemudianˑ diisiˑ. Akanˑ tetapiˑ, begituˑ satuˑ sifatˑ tercelaˑ 

dibuangˑ, bersamaˑ denganˑ ituˑ sifatˑ terpujiˑ diisikanˑ. Begituˑ rasaˑ benciˑ dikikisˑ rasaˑ 

cintaˑ langsungˑ ditanamkanˑ. Begituˑ sifatˑ riyaˑ dibuangˑ, padaˑ saatˑ yangˑ samaˑ 

keikhlasanˑ disemaiˑ. Begituˑ keserakahanˑ dicampakkanˑ, kezuhudanˑ dipatrikanˑ. 

Begituˑ burukˑ sangkaˑ dihancurkanˑ, baikˑ sangkaˑ dikembangkanˑ. Begitulahˑ 

seterusnyaˑ. 

Diˑ antaraˑ sikapˑ mentalˑ danˑ perbuatanˑ baikˑ yangˑ sangatˑ pentingˑ untukˑ 

diisikanˑ keˑ dalamˑ jiwaˑ manusiaˑ adalahˑ aˑt-taubahˑ, aˑl-Khauf waˑ arˑ-rajaˑ‟, alˑ-zuhdˑ, 

aˑl-faqrˑ, alˑ- iKhlasˑ, arˑ-ridhaˑ, alˑ-muraqabahˑ, danˑ lainˑ-lainˑ. Apabilaˑ sifatˑ-sifatˑ 

burukˑ telahˑ dibuangˑ, kemudianˑ sifatˑ-sifatˑ baikˑ telahˑ ditanamkanˑ, lahirlahˑ 

kebiasaanˑ-kebiasaanˑ baikˑ, aKhlakˑ yangˑ muliaˑ, berbuatˑ, bertingkah ˑ lakuˑ, 

bertindakˑ tandukˑ dalamˑ kerangkaˑ bimbinganˑ sifatˑ-sifatˑ muliaˑ yangˑ telahˑ 
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ditanamkanˑ diˑ dalamˑ diriˑ. Sejalanˑ denganˑ ituˑ, jiwaˑ punˑ akanˑ menjadiˑ bersihˑ yangˑ 

dengannyaˑ seseorangˑ akanˑ dapatˑ dekatˑ denganˑ Tuhannyaˑ. 

Tajalliˑ adalahˑ tersingkapnyaˑ nurˑ ghaibˑ. Agarˑ apaˑ yangˑ telahˑ diupayakanˑ 

padaˑ langkahˑ-langkahˑ diˑ atasˑ langgengˑ, berkelanjutanˑ danˑ terusˑ meningkatˑ, rasaˑ 

ketuhananˑ harusˑ terusˑ dipupukˑ dalamˑ diriˑ. Kesadaranˑ ketuhananˑ diˑ dalamˑ semuaˑ 

aktivitasˑ akanˑ melahirkanˑ kecintaanˑ danˑ bahkanˑ kerinduanˑ kepadaˑ-Nyaˑ. 

Tingkatanˑ kesempurnaanˑ kesucianˑ jiwaˑ dalamˑ pandanganˑ paraˑ sufiˑ hanyaˑ dapatˑ 

diraihˑ melaluiˑ rasaˑ cintaˑ kepadaˑ Allahˑ. Keberadaanˑ dekatˑ denganˑ Allahˑ hanyaˑ 

dapatˑ diperolehˑ melaluiˑ kebersihanˑ jiwaˑ. 

Ketigaˑ tahapanˑ atauˑ tingkatanˑ untukˑ memasukiˑ kehidupanˑ tasawufˑ ituˑ 

diajarkanˑ padaˑ pengajianˑ tasawufˑ Abu Syarifah, yaituˑ diajarkanˑ tataˑ caraˑ 

mengosongkanˑ diriˑ dariˑ aKhlakˑ tercelaˑ danˑ menghiasinyaˑ denganˑ akhlakiˑ terpujiˑ. 

Denganˑ demikianˑ jelaslahˑ bahwaˑ materiˑ pengajianˑ diˑ rumahˑ Abu Syarifah 

tersebutˑ bercorakˑ tasawufˑ akhlakiˑ denganˑ beriˑ‟tikadˑ ahlˑ alˑ-sunnahˑ waˑ alˑ-

jama‟ahˑ yaituˑ berdasarkanˑ kepadaˑ alˑ-Qur‟anˑ danˑ alˑ-Hadistˑ. 

Sedangkanˑ aturanˑ yangˑ ketatˑ secaraˑ fikihˑ untukˑ memeliharaˑ 

kesempurnaanˑ syari‟atˑ (dzahirˑ) menujuˑ kepadaˑ kesempurnaanˑ tarikat (bathinˑ) 

untukˑ ke derajat kebenaranˑ yangˑ hakikiˑ, kebenaranˑ dalam Haqˑ, menuju 

marifatullah. KH. Ahmad Fansyuri Rahman menyampaikan akan menggapai 

suatu kesempurnaan yaitu mengamalkan syariat secara membersihkan penyakit 

dalam hati (diri), makaˑ akanˑ terbukalahˑ kebenaranˑ yangˑ nyata. Inilahˑ corak dariˑ 

pemikiranˑ tasawufˑ KHˑ. Ahmad Fansyuriˑ Rahman yangˑ tidakˑ keluarˑ dariˑ corak 

tasawufˑ amaliˑ. Pemikiranˑ tasawufˑ KHˑ. Ahmad Fansyuriˑ Rahman jugaˑ mengarahˑ 

kepadaˑ tasawufˑ falsafiˑ. KH. Ahmad Fansyuri Rahman menjelaskan mengenai 

materi Nur Muhammad. Menurut beliau Nur Muhammad Nur dan wujud alam 

semesta ituˑ memilikiˑ duaˑ sifatˑ yakniˑ qadimˑ Idhafiˑ (disandarkanˑ) danˑ baharuˑ. Nurˑ 

Muhammadˑ qadimˑ sebabˑ Nurˑ Muhammadˑ dariˑ padaˑ Nurˑ-Nyaˑ. Nurˑ Muhammadˑ 

dikatakanˑ asal muasal adanya penciptaan alam ˑ semestaˑ danˑ manusiaˑ. Maka 

demikianˑ isi alam danˑ alamˑ semestaˑ fanaˑ kepadaˑ Nurˑ Muhammadˑ tidakˑ fanaˑ. 

Hubunganˑ Nurˑ Muhammadˑ denganˑ Nabiˑ Muhammadˑ sawˑ adalahˑ bahwaˑ keduaˑ-

duanyaˑ samaˑ-samaˑ diciptakanˑ olehˑ Allahˑ Swtˑ. 
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Sabar merupakan hal penting bagi menempuh jalan sufi karena perjalanan 

menuju Tuhan yang menjadi tujuan sufi adalah penuh dengan rintangan bahaya. 

Dalam Islam mengendalikan diri untuk sabar merupakan tiang bagi akhlak mulia. 

Karena kehidupan tentu dilandanya berbagai macam rintangan maka, dari itu 

sabar memiliki pengertian menahan dii dari hawa nafsu dan amarah. Di mana 

dalam firman Allah Swt yaitu: 

                         

Artinyaˑ: Haiˑ orangˑ-orangˑ yangˑ berimanˑ, Jadikanlahˑ sabarˑ danˑ shalatˑ 

sebagaiˑ penolongmuˑ, Sesungguhnyaˑ Allahˑ besertaˑ orangˑ-orangˑ yangˑ 

sabarˑ.(Qˑ.Sˑ. Alˑ-Baqarahˑ:153ˑ). 

 

Begituˑ beratnyaˑ sifatˑ sabarˑ sehinggaˑ menjadiˑ suatuˑ sifatˑ yangˑ utamaˑ yangˑ 

hanyaˑ dapatˑ dikerjakanˑ oleh orangˑ-orangˑ yangˑ fokus hanya kepada Allah swt. 

Orang yang fokus itulah yang khusyu‟ yang bersungguh-sungguh mempunyai 

keyakinan kuat, niat yang ikhlas, danˑ denganˑ penuhˑ kesabaranˑ menaatiˑ syariat 

Islam, baikˑ berupaˑ melaksanakanˑ perintahˑ-Nyaˑ dan meninggalkanˑ laranganˑ-Nyaˑ. 

Dengan demikian bahwa penyampaian dan pemikiran pengajian tasawuf 

majelisˑ taklimˑ Abuˑ Syarifahˑ pada masyarakat Handayaniˑ Pemurusˑ Baruˑ 

Kecamatanˑ Banjarmasinˑ Selatanˑ Kotaˑ Banjarmasinˑ tersebutˑ bercorakˑ tasawufˑ 

akhlaki, tasawuf falsafiˑ danˑ tasawufˑ amaliˑ denganˑ beriˑ‟tikadˑ ahlˑ alˑ-sunnahˑ waˑ 

aljama‟ahˑ yaituˑ berdasarkanˑ kepadaˑ Alˑ-Qur‟anˑ, As-sunnah danˑ Qiyasˑ. Dalam 

ajarannya, cenderung memakai landasan Al-Qur‟ani dan Hadis sebagai kerangka 

pendekatan, juga kesinambungan antara hakikat dengan syariat antara tasawuf dan 

fiqh. 

Setelah mendengarkan dan mempelajari dari materi-materi yang 

disampaikan oleh guru dari beberapa kitab ilmu tasawuf para jamaah Khususnya 

masyarakat di Komplek Handayani dalam mengikuti pengajian ilmu tasawuf 

diminta untuk selalu mengingat Allah mengamalkanˑ dalamˑ kehidupanˑ sehariˑ-hariˑ 

baikˑ secaraˑ individualˑ maupunˑ kelompokˑ. Setiapˑ para jamaahˑ pengajianˑ tasawuf 

diberikanˑ bimbinganˑ akhlaki dan adab serta amaliyah-amaliyah, maka paraˑ 
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jama‟ahˑ harusˑ mengamalkanˑ ajaranˑ tasawufˑ yangˑ dipelajarinyaˑ.  

Dalam penelitian ditemukan jawaban bahwa: 

1. Hakikat tasawuf adalah mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah 

ta‟ala melalui perbaikan diri dan amalan-amalan Islam. Sedangkan tujuan 

dalam tasawuf adalah perubahan akidah ataupun aKhlak yang baik yang 

bermanfaat bagi orang sekitar 

2. Keberadaan pengajian tasawuf Abu Syarifah di tengah masyarakat 

Handayani Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan 

Kota Banjarmasin sesungguhnya berusaha membahas bagaimana sistem 

pengenalan dan pendekatan diri kepada Allah swt secara mistisfilosofis, 

hubungan antara Tuhan dan makhluk terutama hubungan manusia dengan 

Tuhan dan mengetahui apa artinya dekat dengan-Nya dan membawa 

pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut terlihat dari 

meningkat dan membaiknya tata berpakaian, meningkatkan amalan ibadah 

seperti zikir, pelaksanaan kegiatan yang diikutsertakan dengan majelis 

pengajian tasawuf Abu Syarifah serta penerapakan ajaran tasawuf bagi 

masyarakat seperti tawajjuh yang dilaksanakan di majelis taklim Abu 

Syarifah Handayani Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin 

Selatan Kota Banjarmasin. 

 

B.  Ajaran Tasawuf Akhlaki KH. Ahmad Fansyuri Rahman 

Kehidupan masyarakat Khususnya pada zaman sekarang ini sangat 

memerlukan penerangan dan penjelasan serta pencerahan untuk menjalankan 

perintah agama dengan baik dan benar, juga sebagai petunjuk menjalani 

kehidupan. Berbagai cara dilakukan untuk  memberikan penjelasan agama dan 

pencerahan tersebut kepada masyarakat, baik melalui cara yang formal maupun 

non formal seperti pendidikan agama yang diberikan dilembaga pendidikan 

ataupun instansi-instansi pemerintahan. Sedangkan yang non formal seperti 
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pengajian yang di adakan di Masjid, Musholla, Majelis Taklim bahkan di 

tempat mana saja yang bisa dijadikan sebagai sarana penerangan agama 

seperti yang dilaksanakan pada pengajian tasawuf Abu Syarifah. 

Pengajian tasawuf Abu Syarifah merupakan salah satu pengajian non 

formal yang diadakan sebagai sarana memberikan nuansa Islam dan pencerahan 

kepada masyarakat pada umumnya. Keberadaan tempat pengajian yang dekat 

dengan rumah warga membantu jalannya pengajian tersebut, dikarenakan 

kondisi lingkungan yang strategis sehingga jamaah tidak merasa terganggu 

dengan kondisi lingkungan yang menyebabkan berdesak-desakan antar jamaah. 

Pengajian tasawuf Abu Syarifah ini sangat berbeda dengan pengajian 

tasawuf lainnya. Selain penyampain yang bagus dari segi pelaksanaannya juga 

sangat teduh dan menarik diilihat dari segi pengajian, yaitu metode ceramah 

serta didukung oleh guru pengajian yang ahli dalam menggunakan bahasa 

komunikasi dilihat dari pemilihan diksi-diksi yang baik lagi lembut sehingga 

terasa sangat damai, nyaman dan teduh saat mendengarkannya . 

Pada  metode ceramah, peserta dapat mendengarkan dan memperhatikan 

uraian dan penjelasan guru tentang materi yang disampaikan, dan dengan metode 

diskusi peserta dapat bertanya jawab mengenai masalah yang belum dipahami 

atau mengenai masalah baru yang ditemukan yang berhubungan dengan ajaran 

tasawuf. 

Di samping hal di atas, faktor penunjang terlaksananya pengajian tersebut 

adalah letak / lokasi pengajian yang cukup strategis, yaitu terletak di pusat kota 
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Banjarmasin sehingga mudah untuk dijangkau oleh para jamaah baik dari dalam 

kota maupun luar kota.  

Ringkasnya, dari segi pelaksanaan pengajian tasawuf, pengajian ini telah 

berjalan dengan baik dan lancar walaupun ada beberapa kekurangan dari segi 

sarana dan prasarana seperti terbatasnya ruang / tempat pengajian dan adanya 

sebagian besar peserta yang tidak memiliki buku pengajian. 

Majelis Taklim Abu Syarifah merupakan lembaga dakwah Islamiyah 

yang menggunakan Al-Qur‟an, Sunnah, dan kitab arab melayu para tokoh ulama 

tasawuf. Majelis Taklim dikelola oleh KH. Ahmad Fansyuri Rahman didirikan di 

Komplek Handayani  Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan 

Kota Banjarmasin. Adapun pokok ajaran pengajian tasawuf  Majelis Taklim Abu 

Syarifah pembahas tentang syari‟at, tarekat, hakikat, dan ma‟rifat yang 

berhubungan dengan tauhid dan tasawuf tujuan utama nya adalah untuk 

mengesakan Allah ta‟ala dan mencapai makrifat pada Dzat Allah ta‟ala. Makrifat 

dalam tasawuf adalah pengamalan kejiwaan pada diri. Dalam perkembangan 

pengajian dapat dilihat jelas bahwa pengajian di Majelis Taklim Abu Syarifah 

sudah cukup lama didirikan kurang lebih pada tahun 2000 yang berada di 

Komplek Handayani VII Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjamasin 

Selatan Kota Banjarmasin. Adanya kehadiran jamaah masyarakat menandakan 

besarnya minat belajar pengajian tasawuf  jamaah laki-laki yaitu bapa-bapa dan 

ibu-ibu ataupun remaja yang jamaah mencapai ratusan hingga ribuan orang dari 

berbagai daerah. 

Masyarakat memerlukan bimbingan serta pencerahan untuk menjalankan 
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syari‟at Islam dengan baik dan benar, pembelajaran dalam masyarakat dengan 

cara secara langsung maupun non formal seperti pengajian agama di instansi 

pemerintah sedangkan non formal yang di adakan di mesjid, mushola, majelis 

taklim dan di tempat-tempat pendidikan agama lainnya pada pengajian tasawuf 

Guru KH. Ahmad Fansyuri Rahman.  

Majelis Pengajian Tasawuf sebagai wadah mempelajari ilmu tasawuf , 

akidah, fiqih dan tauhid dengan berzikir sebanyak mungkin untuk mengingat 

Allah SWT menjadi salah satu tanggapan masyarakat. Tingkat kenyamanan 

seseoranf terlihat pada tingkatnya dalam mengikuti aktivitas Majelis Pengajian 

Tasawuf tersebut, namun ada juga ikut untuk hanya mencari tau apa saja 

kegiatannya. 

Kemudian menurut Sella (22) dengan adanya majelis Ilmu adalah cahaya 

yang menerangi perjalanan hidup manusia. Kita tidak bisa mengetahui apa itu 

Islam, bagaimana caranya salat, apa saja yang diperintahkan, apa saja yang 

dilarang, mengetahu aturan puasa, apa saja yang sunnah, mengetahui hukum-

hukum, dan lain sebagainya tanpa adanya suatu ilmu. Maka dari itu, menuntut 

ilmu hukumnya wajib bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat dari lahir 

sampai ke liang lahat. 

Wawancara dengan salah satu warga yang mengikuti pengajian tasawuf 

Abu Syarifah  yaitu Ibu Hj. Fatimah umur beliau 65 tahun pekerjaan pengsiun dari 

guru pns Kegiatan seperti majelis ta`lim pasti ada perubahan pada diri termasuk 

pribadi semakin sadar akan sangat pentinganya mendalami pelajaran ilmu agama 

pada dasarnya memotivasi diri dalam beibadah akan cinta hanya kepada Allah 

Swt semata dan Ibu Hj. Fatimah mengharapkan majelis taklim pengajian tasawuf 

Abu Syarifah Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota 

Banjarmasin ini akan selalu maju dan banyak diminati oleh masyarakat 

Handayani ataupun diluar daerah. 

Di majelis taklim Abu Syarifah ini dijelaskan bahwa minat masyarakat 

Handayani sangat tinggi bedasarkan hasil wawancara dan penyebaran angket 

kepada jamaah masyarakat Handayani. Dengan berdirinya majelis talim pengajian 

tasawuf  Abu Syarifah yang di pimpin oleh guru KH. Ahmad Fansyuri Rahman 
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maka kehadiran lembaga keagamaan terhadapat masyarakat Handayani dan di luar 

Handayani sangat mendukung dengan adanya majelis taklim tasawuf Abu 

Syarifah di Komplek Handayani Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan 

Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Banjarmasin dapat 

mempengaruhi kehidupan sosial yang menghasilkan dampak perilaku sabar, 

syukur, dan qana‟ah dengan adanya kegiatan yang di pimpin oleh KH. Ahmad 

Fansyuri Rahman. 

 Jika dilihat secara umum, apa yang telah disampaikan oleh sang guru dari 

ajaran-ajaran, tidak ada yang bertentangan dengan syari‟at dan akidah Islam 

seperti yang terdapat dalam Al-Qur‟an, as-sunnah, dan penjelasan melalui qiyas 

seperti firman Allah swt dalam  Al-Qur‟an yang menyebutkan. 

                      

                                  

                        

Artinyaˑ: Dialahˑ yangˑ menciptakanˑ langitˑ danˑ bumiˑ dalamˑ enamˑ masaˑ: 

kemudianˑ Diaˑ bersemayamˑ diˑ atasˑ ´arsyˑ. Diaˑ mengetahuiˑ apaˑ yangˑ masukˑ keˑ 

dalamˑ bumiˑ danˑ apaˑ yangˑ keluarˑ dariˑ padanyaˑ danˑ apaˑ yangˑ turunˑ dariˑ langitˑ 

danˑ apaˑ yangˑ naikˑ kepadaˑ-Nyaˑ danˑ Diaˑ bersamaˑ kamuˑ diˑ mamaˑ sajaˑ kamuˑ 

beradaˑ. danˑ Allahˑ Mahaˑ melihatˑ apaˑ yangˑ kamuˑ kerjakanˑ. (QSˑ. Alˑ-Hadidˑ:4ˑ)83 

 

Para sahabat juga banyak mempelajari dan mengikuti ajaran pratik tasawuf 

sebagaimana yang dipraktikan Rasulluh saw. Abu Bakar Ash-Shiddiq, misalnya 

dalam perkataannya, “ Aku mendapatkan kemulian dan ketakwaan , kefanaan dan 

keagungan, serta kerendahan hati.” Khalifah Umar bin Al-Khaththab berkata pada 

Khutbahnya di hadapan jamaah muslim dalam keadaan berpakaian yang 

sederhana. Khalifah Usman bin affan banyak menghabiskan waktu untuk 

membaca Al-Qur‟an dan beribadah. Baginya Al-qur‟an ibarat surat dari kekasih 

                                                      
83

 Mir Valiudin, “Tasawuf Dalam Al-Qur‟an” ( Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987), 55. 



73 

 

 

 

yang selalu dibawa dan dibaca kemanapun ketika pergi. Demikian pula para 

sahabat yang lain, seperti Abu Dzar Al-Ghifari, Tamin Ad-Darmy, dan Hudzaifah 

Al-Yamani.84  

Semua jelas bahwa adanya perkembangan awal tasawuf bersumber dari 

Al-qur‟an dan as-sunnah. Al-qur‟an sebaagai sumber pokok dalam agama Islam, 

menjadi dasar perkembangan nilai-nilai tasawuf dalam Islam. Terdapat di Al-

qur‟an dalam firman Allah swt yaitu: 

                         

                   

 

Artinyaˑ: “Danˑ apabilaˑ hambaˑ-hambaˑ-Kuˑ bertanyaˑ kepadamuˑ tentangˑ 

Akuˑ, Makaˑ (jawablahˑ), bahwasanyaˑ akuˑ adalahˑ dekatˑ. akuˑ mengabulkanˑ 

permohonanˑ orangˑ yangˑ berdoaˑ apabilaˑ iaˑ memohonˑ kepadaˑ-Kuˑ, Makaˑ 

hendaklahˑ merekaˑ ituˑ memenuhiˑ (segalaˑ perintahˑ-Kuˑ) danˑ hendaklahˑ merekaˑ 

berimanˑ kepadaˑ-Kuˑ, agarˑ merekaˑ selaluˑ beradaˑ dalamˑ kebenaranˑ”. (Qˑ.Sˑ. Alˑ-

Baqarahˑ: 186ˑ) 

 

Tujuan dalam pandangan masyarakat di Handayani Banjarmasin peneliti 

mengambil dari kesimpulan wawancara dengan tokoh agama dan pengikut 

pengajian tasawuf Abu Syarifah bahwa mengikuti pengajian tersebut untuk 

mempelajari ajaran ilmu tasawuf untuk menyelamatkan diri dari akidah-akidah 

syirik, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, mengisi diri dalam 

perbuatan baik dan aKhlak terpuji, menuju derajat dalam beribadah kepada Allah 

swt. Dari cara mereka mendekatkan diri kepada Allah swt dengan cara shalat, 

berzikir, puasa, dan lainnya. Pada dasarnya masyarakat termotivasi dalam 

beribadah itu dikarenakan semata-mata bentuk dan rasa cinta kepada Allah swt 

dan juga boleh akan adanya rasa takut  kepada neraka  dan mengharapkan surga 

seperti pemahaman Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul. Tetapi sebagian Kaum sufi 
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beranggapan bahwa dalam beribadah haruslah semata-mata bentuk rasa cinta 

kepada Allah swt tidak boleh karena takut akn neraka dan mengharapkan surga. 

Melalui penyampaikan dakwah kepada jamaah yang memperhatikan dan 

mendengarkan dari materi yang di sampaikan oleh guru dalam mengajar dan 

mendekti kitab yang ada pada kalimat atau kata kemudian di jelaskan lebih 

maksud dari makna kalimat tersebut. 

Dr. Mustafa Zahri mengatakan “tujuan tasawuf adalah fana untuk 

mencapai ma‟rifat. Arti fana ialah meniadakan diri supaya ada. Definisi ini secara 

filosofis. Sementara itu, secara tasawuf , fana adalah leburnya diri pada kebaqaan 

Allah, dimana perasaan keinsanan lenyap diliputi rasa ketuhanan dalam keadaan 

rahasia yang menutup diri dengan Al-Haqqu Ta‟ala tersingkap kasyaf. Pengertian 

seolah-olah  manusia dan Tuhan sama”.85 

Ada beberapa kitab yang menjadi pegangan dalam pengajian tasawuf di 

Majelis Taklim Abu Syarifah yaitu kitab Ainul Yaqin karangan dari Imam Abdur 

Rahim bin Ahmad al Qadli, Kitab Babbu Haqq Karangan dari Immu Ghazali, dan 

Kitab Amal Marifat (amaliyah) karangan dari Abdurrahman Siddiq  dari sebagian 

kitab ditulis oleh pengarangnya dengan menggunakan Arab Melayu. Semua kitab 

berisi tentang ajaran tasawuf yang berhubungannya dengan ilmu tauhid dan fiqih 

bedasarkan pengajian tasawuf dakwah ini disampaikan dalam pengajian tasawuf 

di Majelis Taklim Abu Syarifah tersebut materi tidak lepas dari penjelasan akhlak, 

batin, dzahir, dan fiqih  yang penjelasanya dalam ajaran tasawuf akhlaki, amali, 

dan falsafi. Masyarakat Handayani sangat berharap majelis pengajian tasawuf 

Abu Syarifah Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota 

Banjarmasin agar majelis pengajian Tasawuf ini bisa dipertahankan di kalangan 

masyarakat di masa mendatang. 

  

                                                      
85

 Samsul Munir, Ilmu Tasawuf, (Jakarta: Amzah, 2012), 59. 


