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PEDOMAN PENULISAN, EJAAN. DAN SISTEM
TRANSLITERASI
1. Buku ini ditulis dengan berpedoman pada Petunjuk
Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Fakultas Pasca
Sarjana UGM, Yogyakarta 1985 dan Pedoman Penulisan
Laporan Penelitian, Projek Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah, Jakarta 1980/1981, dengan sedikit
penyimpangan; yaitu kutipan yang banyak mengandung
diakritik dalam buku ini ditulis dengan spasi yang lebih
longgar.
2. Ejaan yang dipergunakan sesuai dengan kaidah-kaidah
yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia Yang disempurnakan (EYD), disusun oleh
Panitia Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan
dan

Kebudayaan,

Jakarta

1975

dengan

sedikit

penyimpangan, yaitu : kata atau frase pungut dari bahasa
Arab dalam tesis ini tidak diberi garis bawah, karena kata
atau frase itu sangat banyak dipergunakan.
3. Sistem Transliterasi

v
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Frase dari bahasa Arab dalam bidang keagamaan yang telah
diterima oleh masyarakat, tetapi masih menunjukkan
kearabannya, ditulis mengikuti sistem transliterasi kalimat
bahasa Arab.
Kalimat, frase, dan kata-kata Arab yang belum terserap ke
dalam bahasa Indonesia ditransliterasikan dengan sistem
sebagai berikut :
a. Sistem alihtulis :

ا

= a

ﺮ

= r

ﻍ

= gh

ﺏ

= b

ﺰ

= z

ﻑ

= f

ﺖ

= t

ﺲ

= s

ﻕ

= q

ﺙ

= ts

ﺵ

= sy

ﻙ

= k

ﺝ

= j

ﺺ

= sh

ﻝ

= l

ﺡ

= h

ﺽ

= dh

ﻢ

= m

ﺥ

= kh

ﻄ

= t

ﻥ

= n

ﺩ

= d

ﻆ

= zh

ﻭ

= w

ﺫ

= dz

ﻉ

= ’

ﻫ

= h

 = يy

' = ﺀ

Tanda baca :
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Syaddah : ditransliterasikan dengan penggandaan huruf
yang bertanda

syaddah.

Tanwin : ditransliterasikan dengan an – in – un,
contoh : sultānatan =

ﺴﻠﻄﺎ ﻧﺔ

b. Penanda vokal panjang ditransliterasikan dengan tanda
hubung (-) di atas vokal.
c. Partikel

ﺃﻞ

yang diikuti oleh huruf Qamariyah

ditransliterasikan dengan al apabila terletak di awal
kalimat atau anak kalimat; ditransliterasikan dengan l
apabila terletak di tengah kalimat atau frase.
Contoh :

 =ﺍﻠﺤﻣﺪ ﷲ ﺍﻠﺫﻱ ﻫﺪﺍﻨﺎ ﻠﻬﺬﺍAl-hamdu li-

‘Lãhi ‘l-ladzi hadā nā li hādzā.
Huruf pada partikel, apabila diikuti huruf Syamsiyah,
maka ditransliterasikan menjadi huruf Syamsiyah yang
mengikutinya.
Contoh :

‘ =ﻋﺒﺪﺍﻠﺭﺯﺍﻕAbdu ‘r-Razāq

Nama-nama yang sudah diserap ke dalam bahasa
Indonesia ditransliterasikan dengan sistem transliterasi
bahasa Indonesia,
contoh :  =ﻋﺒﺪﺍﻠﺭﺆﻭﻒAbdurrauf.

vii
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d. Vokal pada akhir kata yang berada di tengah kalimat
tetap berbunyi dan yang berada di akhir kalimat
dipenggal.
Contoh : Māliki yaumi d-dĩn dan ilã l-mālik.
e. Bunyi diftong ditransliterasikan dengan u untuk wau, i
untuk ya. Contoh :

ﻣﻭﻻﺘﻧﺎ

= Maulātu-nā dan

 = ﺸﻴﻒﺍﻵﻣﻴﻥSyaifu l-Ãmĩn.
f. Kata perangkai, kata depan, partikel, dan kata ganti
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.
Contoh : Ma nahnu illã bi-Hi wa la-Hu.
g. Huruf

ﺓ

yang terletak di akhir kalimat atau frase

ditransliterasikan dengan h.
Contoh : Taĥta qadami ‘sy-syarĩ’ati l-Muhammadiyyah.
h. Hamzah washl tidak dituliskan dengan apostrop atau a.
4. Tanda-tanda yang terdapat dalam teka transliterasi :
*

= bacaan hasil duga karena naskah korup

/

= ganti halaman dalam naskah

---

= tak terbaca karena naskah korup

( )

= disarankan agar kata atau kalimat tersebut

dihilangkan
/_ _/ = tambahan dari penyunting

viii
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[ ]

= aslinya kekurangan teks yang dicatat di pias

halaman
(---)

= skolia

____ = kata atau kalimat itu diambil dari naskah A

DAFTAR SINGKATAN

a.

: anak

A.M.

: Amĩru’ l-Mu’minĩn

Q.S.

: Quran Surat

hal.

: halaman

H.R.

: Hadis Riwayat

id.

: idem

KKNM

: Katalogus Koleksi Naskah Melayu

LIMTI

:

Lembaga Ilmiah Metafisika dan Tasawuf

Islam
pen.

: penulis

Ra.

: Radhiya’ l-Lāhu ‘an-hu

Saw.

: Shallā’ l-Lāhu ‘alai-hi wa sallam

Swt

: Subhāna-Hu wa ta’ālā
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SYATTARIYAH
SUNTINGAN NASKAH DAN ANALISIS FUNGSI

INTISARI
Naskah Syattariyah yang di pergunakan sebagai
objek penulisan tesis ini merupakan salah satu judul dari
beberapa karangan Syeh Abdurrauf Assingkeli. Ia terkenal
sebagai ulama sufi dan pembawa aliran Tarekat Syattariyah di
Nusantara. Tarekat Syattariyah merupakan salah satu nama
aliran tarekat dari kira-kira 161 aliran yang ada. Nama aliran
ini disesuaikan dengan nama guru pertamanya yaitu Syeh
Abdullah Syattari tokoh sufi dari India wafat tahun 1428.
Naskah Syattariyah ditulis atas permintaan Ratu
Shafiyyatuddin, seorang raja Aceh yang memerintah pada
tahun 1641-1675. Kecuali itu, Ratu juga meminta kepada Syeh
Abdurrauf agar dibimbing untuk melaksanakan ajaran tarekat
dan sufi, permintaan itu dikabulkan oleh Syeh Abdurrauf
setelah terlebih dahulu ia melakukan shalat istikharah.
Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan
dua naskah, yaitu naskah yang bernomor M1. 336 D. dan M1.
349, kedua naskah ini merupakan koleksi Museum Nasional
Jakarta. Berhubung pada masing-masing naskah tersebut
terdapat perbedaan yanng menonjol, maka metode
penyuntingan yang dipergunakan di sini adalah metode induk
(legger). Penyutingan naskah ini dilakukan dengan tujuan:
pertama, untuk menyelamatkan naskah dari kerusakan. Kedua,
membantu ilmuwan lain yang akan mengadakan penelitian
lebih lanjut tentang sastra, sejarah, filsafat, dan agama. Ketiga,
menempatkan Naskah Syattariyah ke dalam khazanah sastra
yang mengandung ajaran tasawuf dan memiliki nilai budaya
sebagai warisan nenek moyang Indonesia.

xii
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Setelah dilakukan penyuntingan teks, dikemukakan
tentang relevansi antara ajaran tasawuf dengan ajaran tarekat,
dan relevansi ajaran Tarekat Syattariyah dengan ajaran syariat.
Pembahasan ini dilakukan untuk memberikan jawaban
terhadap perbedaan pendapat tentang adanya anggapan yang
berbeda tentang ajaran Tarekat Syattariyah. Di satu pihak
mengatakan bahwa ajaran Tarekat Syattariyah telah
menyimpang dari syariat Islam, dan di lain pihak mengatakan
bahwa ajaran itu masih berada di dalam batas-batas ajaran
Islam.
Selanjutnya di dalam bab terakhir dikemukakan satu
bab yang membicarakan tentang analisis fungsi. Analisis fungsi
yang dimaksud dalam tesis ini adalah apa yang dituju oleh
pengarang di dalam karangannya, apakah maksud pengarang
membuat karangan yang demikian itu dan apakah fungsi
bagian-bagian teks tersebut di dalam keseluruhan karangannya.
Fungsi tersebut terdiri dari fungsi di dalam hubungan
strukturnya, fungsi tambahan, dan fungsi utama. Pada
pembahasan selanjutnya fungsi tambahan diberi nama fungsi
umum, dan fungsi utama diberi istilah fungsi khusus.

xiii
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THE EDITION OF SYATTARIYAH MANUSCRIPT
AND ITS FUNCTIONAL ANALYSIS

ABSTRACT
The object of this thesis is Syattariyah manuscript,
one of manuscript titles of Syeh Abdurrauf Assingkeli’s works.
He was wellknown to be an Ulama of mystic sect of Islam
(Ulama Sufi) and a leader of Tarekat Syattariyah in the
Nusantara. The Tarekat Syattariyah was one of the name of
available 161 tarekats. The name of this tarekats was relevant
to the name of its first leader, Syeh Abdullah Syattari, a leader
of mystic sect of Islam from India who had died in 1428.
The Syattariyah manuscript was written by Syeh
Abdurrauf as the requirement of Queen Shafiyyatuddin, a ruler
of Aceh who had ruled in 1641-1675. Besides that, the ruler
also asked Syeh Abdurrauf to lead him in practicing the
doctrine of mystic sect of Islam; the requirement was
consented by Syeh Abdurrauf after he had firstly done
Istikhara prayer (shalat Istikharah).
There are two manuscripts used in carrying out this
research: one which numbers M1. 336 D. and the rest, M1.
349; both of these are collection of the Museum Nasional Pusat
Jakarta. Considering the main difference on each manuscript,
the method of editing used here is a main method (metode
induk) or legger. The aims of editing the manuscript are:
firstly, to save the manuscript from damage; secondly, to help
another scientist who wants to make a continued research about
literature, history, philosophy, and religion; and thirdly, to
place Syattariyah manuscript into literal treasury in which
includes the doctrine of mystic and cultural value as
inheritance of Indonesian ancestors.
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After editing, The relevance between the doctrine of
mystic and the straightest, truest tarekat, and between tarekat
Syattariyah and syariat (Islamic Law) are presented. The
purpose of this discussion is to give a way-out of different
views in understanding Syattariyah. One view said that the
doctrine of Syattariyah had deviated from Islamic Law, while
another said that it was still on its guidelines.
For further presentation, the last chapter talks about
a chapter of an analysis of function. The meaning of function in
this thesis is as what the writer meant in his work: What the
writer’s purpose in making such work and what the function
consists of structural, main, and sub function. In the continued
discussion another term of sub function is called general
function; main function, special function.
This thesis is expected to give a useful contribution
for spiritual foundation.

xv
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BAB I
PENGANTAR

1. Latar Belakang
Agama Islam mulai pesat perkembangannya di
Nusantara pada akhir abad ke-13. Hal itu ditandai oleh adanya
nama raja Pasai yang dikenal sebagai raja Islam pertama di
Indonesia yang bernama Sultan Malikus Saleh (Mohammad
Said, 1961: 38-40) wafat pada tahun 1297 (Hill, 1961: 11;
Hasymi, 1981: 361, 424, 490). Islam masuk ke Indonesia jauh
sebelum masa tersebut.
Agama

Islam

pertama

kali

berkembang

di

Nusantara diperkirakan bercorak tasawuf (Siti Baroroh Baried,
1985: 290). Perkiraan ini antara lain didasarkan pada isi teks
Sejarah Melayu dan Hikayat Raja-raja Pasai. Di dalam teksteks ini terdapat legenda yang mengisyaratkan bahwa pembawa
Islam

pertama ke Nusantara

adalah orang sufi, dan

mengisyaratkan pula, bahwa Islam yang ditanamkan adalah
beraliran tasawuf (id. 287-290). Kemungkinan bahwa Islam
yang pertama-tama datang ke Nusantara ini beraliran tasawuf
dapat dikembalikan kepada pendapat Gibb yang mengatakan
bahwa penyebaran Islam ke berbagai penjuru dunia itu
sebagian besar atas jasa pengikut tarekat atau pengikut aliran
1
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tasawuf. Mereka adalah orde-orde kelompok sufi yang
berintegrasi dengan para pelaut, para pedagang, atau para
tukang yang karena tekanan ekonomi atau perobahan situasi
ekonomi mereka harus berpindah-pindah ke tempat lain pada
saat-saat tertentu. Johns sependapat dengan teori Gibb ini

(id.

290).
Pada abad ke-16 dan 17 ada ulama sufi terkenal di
Aceh yang besar sumbangan pemikirannya bagi penyiaran
agama Islam dan kesusasteraan Melayu. Mereka adalah
Hamzah Fansuri, Syamsuddin Assamatrani, Nuruddin Arraniri,
Abdurrauf Assingkeli. Tokoh sufi yang disebutkan terakhir ini
menulis beberapa kitab antara lain: Terjemahan Tafsir
Baidhawi ke dalam bahasa Melayu, Daqā’ iqu’l-Huruf,
‘Umdatu’l-Muhtajīn ilā Sulūk Maslāki ‘l-Mufradīn, Mir’atu’ tTullāb, At-Tarīqatu ‘sy-Syattāriyyah (Syattariyah pen.), Bayān
Tajallī, Hidāyatu ‘l-Balīghah (Peunoh Daly dalam Siti Baroroh
Baried, 1985: 297; Liaw Yock Fang, 1975: 197-198). Sejumlah
karya tersebut memperkaya perbendaharaan pengetahuan
keagamaam dan kesusastraan Melayu.
Tulisan Abdurrauf

yang berjudul

Syattariyah

dijadikan objek di dalam penelitian ini. Di sini kata Syattariyah
dapat dilihat dari dua sisi: sisi pertama Syattariyah sebagai
nama suatu aliran terekat; kedua sebagai judul suatu naskah.
2
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Syattariyah sebagai nama suatu aliran terekat sudah banyak
yang membicarakan, tetapi Syattariyah sebagai judul suatu
naskah sampai sekarang belum banyak yang membahasnya.
Hal ini kemungkinan disebabkan oleh dua hal: pertama
terbatasnya jumlah peneliti dibandingkan dengan jumlah
naskah Melayu yang ada menyebabkan sejumlah naskah belum
dapat diteliti. Kedua, Tarekat Syattariyah sering dianggap
sebagai aliran yang menyimpang dari ajaran Islam (Snouck
Hurgronje, 1894: 17-18; Schrieke, 1973: 24-27) sehingga
diperkirakan

timbul

keengganan

para

peneliti

untuk

membahasnya. Di pihak lain, terhadap isi ajaran terekat ada
yang menganggapnya sesuai dengan batas-batas ajaran Islam
(Abubakar Aceh, 1985: 303).

2. Masalah
Kebenaran aliran terekat Syattariyah jika ditinjau
dari segi syariat, sering menarik perhatian dari beberapa
pengamat. Aliran mistik ini cukup diketahui perbedaannya
dengan ajaran Islam, sehingga dianggap menyimpang dari
syariat Islam (Snouck Hurgronje, 1894: 11-18). Anggapan
yang sama dikemukakan pula oleh Schrieke (1973: 24-27)
bahwa tarekat Syattariyah oleh golongan Padri dianggap
sebagai mistik populer yang bercorak bid’ah. Di pihak lain ada
3
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pula sekelompok ulama yang menganggap bahwa aliran tarekat
Syattariyah masih dalam batas-batas ajaran Islam (id. : 25).
Ulama yang membenarkan ajaran tarekat tersebut
diperkirakan karena dua hal: pertama, mereka berasal dari
kelompok aliran tarekat Syattariyah sehingga penilaiannya
bersifat

subjektif.

Kedua,

ulama

yang

memberikan

pandangannya itu dengan membedakan antara ajaran tarekat
dengan penganutnya, dengan asumsi bahwa ajarannya tetap
dipandang sebagai ajaran yang benar, tetapi penganutnya yang
diperkirakan terpengaruh oleh unsur kepercayaan lain.
Bertolak dari pendapat di atas, maka dirasa perlu
mengadakan penelitian terhadap naskah Syattariyah, dengan
harapan agar kajian terhadap kandungan naskah tersebut
berfaedah bagi pembangunan bidang spiritual.

3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Menyajikan suntingan naskah Syattariyah, agar
dapat diketahui masyarakat luas dan seterusnya dapat
dimanfaatkan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang antara
lain: sastra, teologi, filsafat, dan sejarah.

4
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2. Memahami fungsi teks secara khusus dan fungsi
tarekatnya secara umum. Pemahaman terhadap fungsinya akan
menempatkan tarekat tersebut pada hakikat yang sebenarnya.
3. Menempatkan naskah Syattariyah ke dalam
khazanah sastra yang mengandung nilai ajaran tasawuf dan
nilai budaya sebagai warisan nenek moyang bangsa Indonesia.

4. Landasan Teori
Ilmu sastra meneliti sifat-sifat yang terdapat di
dalam teks sastra, untuk mengetahui bagaimana teks-teks
tersebut berfungsi di dalam masyarakat. Ilmu sastra yang
dimaksud di sini adalah ilmu sastra secara umum (Luxemburg,
1984:2). Lebih lanjut dikatakan bahwa mempelajari sifat-sifat
sastra secara sistematis akan dapat membantu kita untuk
mengerti teks itu. Sifat-sifat sastra tersebut merupakan suatu
ciri khusus yang terkandung di dalam setiap jenis sastra yang
bertalian dengan fungsinya di dalam masyarakat.
Braginsky dalam penelitiannya terhadap karyakarya sastra Melayu menggariskan adanya tiga lingkaran
fungsi, ialah: lingkaran fungsi keindahan, lingkaran fungsi
kemanfaatan, dan lingkaran fungsi kesempurnaan jiwa (Imran
Teuku

Abdullah,

1988:

76).

Kecuali

itu

Horatius

mengemukakan bahwa tugas dan fungsi penyair adalah
5
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BAB II
SUNTINGAN TEKS
1. Deskripsi Naskah
Dalam

penelitian

ini

nskah

Syattariyah

yang

dipergunakan sebagai sumber penelitian berupa foto naskah
(hitam putih). Oleh sebab itu maka deskripsi naskah yang
dilakukan di sini tidak dapat menunjukkan keadaan naskah
yang sesungguhnya, wujud lahir naskah induknya, deskripsinya
adalah sebagai berikut:
Kedua naskah yang dipergunakan sebagai penelitian ini
bernomor Ml.336 D. untuk selanjutnya disebut naskah A, dan
nomor Ml.349 disebut dengan naskah B. Naskah A berjumlah
23 halaman, setiap halaman terdiri dari 13 baris dengan ukuran
naskah 16 X 11 cm (KKNM, 1972:292). Naskah B berukuran
20 X 15 cm yang berisi sebanyak 20 halaman, dan setiap
halamannya terdiri dari 21 baris (id.:292), kecuali halaman
pertama dan terakhir, halaman pertama terdiri dari 10 baris dan
halaman terkahir terdiri dari 24 baris. Pada halaman terakhir
terdapat catatan sebanyak tiga baris yang terletak di sebelah
atas teks, kecuali itu pada halaman ini terdapat pula catatan
yang terdapat di sebelah bawah teks dengan bentuk tulisan
yang berposisi menyudut terletak pada bagian sudut teks
11
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sebelah kiri dan sudut sebelah kanan. Pada sudut sebelah kiri
terdapat tulisan sebanyak 5 baris dan sudut sebelah kanan
sebanyak 7 baris. Setelah itu pada bagian sebelah kiri teks itu
terdapat pula sebaris tulisan yang membujur dari ujung bagian
bawah teks sampai hampir bagian atas teks tersebut. Kecuali
tiga baris catatan yang terdapat pada bagian sebelah atas teks,
terdapat pula kata-kata pada catatan tersebut yang terpotong
sebagiannya, sehingga tidak dapat dibaca secara keseluruhan.
Pada naskah A catatan yang serupa itu tidak ada, maka dalam
penyuntingannya, kata-kata yang tidak terbaca yang terdapat
pada naskah B itu di dalam transliterasinya tetap dibiarkan
kosong, karena tidak dapat diisi dengan cara membandingkan
dengan teks pada naskah A.
Naskah A tidak bernomor halaman, tetapi terdapat
petunjuk bahwa halaman satu dengan halaman yang lain saling
berhubungan, petunjuk itu dilakukan dengan cara mengambil
sebuah kata yang rerdapat pada awal teks berikutnya untuk
dituliskan pada bagian sebelah bawah teks sebelumnya. Isyarat
yang demikian ini diberikan pada setiap halaman yang
“bernomor halaman” ganjil (1, 3, dan seterusnya), pada naskah
B isyarat yang demikain itu hanya terdapat pada halaman 7, 9
11, 13, dan 15.

12
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Penomoran terhadap naskah B dituliskan pada halaman
tersebut dengan tinta yang lebih jelas (pada foto naskah tulisan
itu tampak lebih hitam) daripada tinta yang dipergunakan untuk
menuliskan nakah. Atas dasar itu dapatlah diperkirakan bahwa
pemberian nomor halaman tersebut baru disusulkan kemudian.
Pemberian nomor halaman dituliskan pada bagian
sebelah atas teks, yang dilakukan dengan terjadi sembilan kali
kesalahan, yang pembetulannya dilakukan dengan cara
mencoret nomor yang salah itu lalu dituliskan nomor yang
betul tersebut dengan tinta yang lebih tebal pada tempat nomor
yang salah.
Goresan tinta pada naskah A tampak merata, dan
keadaan kertasnya masih baik, sebagaimana terlihat dalam foto
tampak bersih. Keadaan ini agak berlawanan dengan naskah B,
pada naskah ini goresan tintanya tidak sama tebalnya. Kalimatkalimat berbahasa Arab yang terdiri dari ayat-ayat Alquran,
Hadis, dan pendapat ulama dituliskan lebih tipis daripada
kalimat-kalimat lain yang berbahasa Melayu. Atas dasar tebal
dan tipisnya tinta yang terlihat pada foto itu dapat diduga
bahwa ayat-ayat, Hadis, dan pendapat ulama tersebut dituliskan
dengan tinta yang berbeda warnanya, kecuali itu, warna
kertasnya tampak sangat gelap, dan hampir pada setiap
halamannya terdapat lubang-lubang bekas dimakan oleh
13

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
bubuk. Hal ini menunjukkan bahwa umur naskah tersebut
sudah cukup tua.
Kerusakan-kerusakan lain juga terdapat pada naskah B,
karena bekas tersobek. Kerusakan yang terdapat pada halaman
1 bagian paling ujung sebelah bawah naskah, mengakibatkan
beberapa kata tidak dapat dibaca. Namun demikian, bagian
yang tidak terbaca tersebut dapat dirunut kepada teks lain pada
bagian yang sama, sehingga di dalam penyuntingannya tidak
ada kesulitan dalam mengisi kekosongan-kekosongan yang
diakibatkan oleh kerusakan yang terjadi pada teks tersebut.
Dalam naskah B, jumlah baris pada halaman pertama
dan terakhir terdapat kekhususan jika dibandingkan dengan
keadaan baris-baris yang lain. Halaman pertama dibagi menjadi
dua bagian, pada separoh bagian atas terdapat lukisan daun dan
bunga yang disusun sedemikian rupa sehingga hampir
menyerupai bentuk masjid yang diapit oleh dua menara.
Separoh halaman bagian bawah untuk penulisan teks yang
diawali dengan tulisan basmalah dengan huruf yang lebih besar
daripada huruf-huruf yang lain, dan tulisan itu dibuat sepanjang
satu baris penuh. Pada halaman terakhir, sesudah baris ke-15
baris-barisnya dituliskan dengan bentuk yang makin meruncing
seperti segitiga yang menggantung, yang pada bagian bawah
terdapat ruangan kosong tempat menuliskan catatan-catatan.
14
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Pada bagian akhir nakah A terdapat beberapa kaliamat yang
tidak didapat pada naskah B, yang selanjutnya kalimat-kalimat
itu tidak dimasukkan di dalam suntingan naskah, kerena jika
ditinjau dari segi isinya kalimat-kalimat itu tidak ada
hubungannya dengan isi naskah itu. Adapun bunyi kalimatkalimat itu adalah sebagai berikut :
Ketahui olehmu bahwasanya adalah datang Malaku lMaūt itu kepada orang sakit itu dikehendak ambil
nyawanya, maka adalah tanda alamat malaku l-Maūt
putih cahaya matanya. Dan tatkala itu berdiri pada
pihak kepalanya, maka berkata:“Hai anak Adam
akulah yang dinamai Allah Ta’ālā Malaku l-Maūt,
telah disuruhkan Allah Ta’ālā mengambil nyawa
engkau dengan izin Allah”, maka jawab olehmu,
“Hamba jangan tuan mengambil nyawa melainkan
hamba jalankan dirinya kepada suruh Allah Ta’ālā”
(dengan syak hatinya) (lihat hal. 11 28_28).
Pada bagian akhir teks disebutkan tentang waktu
penyalinan naskah itu dilakukan, dan penjelasan tentang asalusul naskah yang diperoleh oleh penyalin. Naskah selesai
disalin

pada

hari

Ahad

waktu

Dhuha

dengan

tanpa

menyebutkan bulan dan tahun. Naskah yang diperoleh oleh
penyalin berasal dari gurunya bernama Muhammad Sa’id
15
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BAB III
TASAWUF, TAREKAT, DAN SYARIAT

1. Tasawuf
Secara gramatika bahasa Arab kata tasawuf dibentuk
dari wazan (imbangan kata): tafa’’ala – yatafa’’alu –
tafa’’alan, imbangan katanya ialah: tashawwafa-yatashawwafu
- tashawwufan (Barmawia Umarie, 1961:13) yang berarti
‘menjadi seorang sufi’.
Menurut Hamka tasawuf ialah ‘membersihkan jiwa
dari pengaruh benda dan alam, dengan tujuan untuk mendekat
kepada Tuhan’ (Hamka, 1960:77). Selain itu tasawuf juga
diartikan sebagai ‘pemusatan perhatian kepada masalah
hakikat, dan mengurangi perhatian kepada yang ada di tangan
sesama makhluk’ (Ma’ruf Al-Karkhi dalam id.:14). Abul
Qasim Qusairi mengatakan bahwa tasawuf adalah ‘penerapan
secara konsekuen terhadap ajaran Alquran dan Hadis Nabi,
berjuang menekan hawa nafsu, menjauhi perbuatan bid’ah, dan
tidak meringan-ringankan ibadah’ (Asjwadis Sjukur, 1978:7).
Selanjutnya Al-Gazali mengatakan bahwa barangsiapa yang
tidak hafal (paham, pen) terhadap isi yang ajaran Alquran dan
Hadis Nabi tidaklah perlu diikuti, karena ajaran tasawuf adalah
berdasarkan Alquran dan Hadis (id:18). Kecuali itu Junaidi Al55

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Baghdadi mengatakan bahwa tasawuf adalah ‘keluar dari budi
pekerti yang

tercela dan masuk kepada budi pekerti yang

terpuji’ (id:18).
Dari

beberapa

pengertian

tersebut

dapatlah

disimpulkan bahwa arti tasawuf adalah suatu upaya pendekatan
diri kepada Allah secara bersungguh-sungguh berdasarkan
Alquran dan Hadis Nabi. Cara yang mereka tempuh adalah
dengan membersihkan diri dari segala dosa dan perbuatan
tercela, serta menghiasainya dengan suatu perbuatan yang
terpuji dan hidup sederhana, kadang-kadang jalan itu
ditempuhnya dengan cara menghindarkan diri dari tempattempat yang ramai dengan tujuan untuk mempermudah
berkomunikasi kepada Tuhan.

2. Macam-macam Aliran Tasawuf
Secara garis besar aliran tasawuf dibagi menjadi dua
macam:
2.1 Wahdatu ‘l-Wujūd
Wahdatu

‘l-Wujūd

yaitu

‘suatu

aliran

tasawuf yang memandang bahwa manusia itu berasal
dari Tuhan dan dapat bersatu (mencapai penghayatan
56
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kesatuan) dengan Tuhan’, aliran ini biasa disebut
dengan istilah mysticism of infinity (Simuh, 1985:72;
Asjwadie Sjukur, 1978;58). Adapun orang-orang sufi
yang menganut aliran tersebut adalah Abu Yazid AlBusthami, Al-Hallaj, Ibnu Arabi, Syeh Siti Jenar, dan
sebagainya (Bandingkan Barmawie Umarie, 1961:
36-37)

2.2 Wahdatu sy-Syuhūd
Wahdatu ‘sy-Syuhūd yaitu ‘suatu aliran
tasawuf

yang

masih

mempertahankan

adanya

perbedaan yang esensial antara manusia sebagai
makhluk dan Tuhan sebagai pencipta makhluk
tersebut, aliran ini biasa disebut juga dengan istilah
Mysticsm of personality (id.: Asjwadie Sjukur dan
Simuh). Oarng-orang sufi yang menganut aliran
tersebut adalah Abul Faidl Dhunnun Al-Misri, Ibnu
Taimiyah,

Ibrahim

Ibn

Adham,

Rabi’ah

Al-

Selain itu ajaran tasawuf dapat

pula

‘Adawiyah, dan sebagainya.

dibedakan berdasarkan benar atau tidak benar jika
ditinjau secara Syariat Islam. Orang-orang sufi yang
masih mengakui kebenaran syariat disebut nomistis
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(Barmawie Umarie, 1961:131), sedangkan yang
sudah tidak memperhatikan lagi tentang masalah
syariat disebut anomistis. Paham nomistis ini
dilakukan oleh orang-orang sufi yang berpandangan
bahwa mendekat kepada Tuhan itu harus secara lahir
dan batin mengikuti ajaran Alquran dan Sunah Nabi.
Sedangkan paham anomistis berpandangan bahwa
ibadah lahiriah itu baru berarti jika telah memenuhi
syarat-syarat batiniah tertentu. Dengan kesibukan
mereka

mengurusi

hal-hal

yang

batiniah

itu

mengakibatkan kurang perhatian mereka terhadap
hal-hal yang lahiriah, termasuk bidang syariat
(bandingkan Barmawie Umarie, 1961: 131).

3. Tarekat
Kata tarekat berasal dari bahasa Arab tarīqatun, kata
ini bentuk tunggal, dan bentuk jamaknya tarā’iqu yang berarti
‘jalan atau mazhab’ (Al-Yasū’I, 1956:465). Selain itu kata
tersebut dikatakan pula memiliki bentuk jamak turuq yang
berarti ‘jalan atau cara’ (Gibb dan Kramers, 1953:573).
Selanjutnya dikatakan bahwa secara teknis kata itu mempunyai
dua pengertian, yaitu :
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1. Pada abad ke-9 dan ke-10 tarekat diartikan sebagai suatu
metode psikologi moral untuk membimbing mereka yang
telah memiliki sebutan sufi (id’:573).
2. Sesudah abad ke-11 tarekat sebagai suatu sistem yang
sempurna tentang upacara latihan kerohanian, dengan cara
melepaskan diri dari kehidupan masyarakat umum, hal itu
timbul pada saat terjadinya pelbagai krisis agama (id.:573)
Menurut

Barmawie

Umarie

(1961:116)

tarekat

diartikan sebagai suatu jalan atau sistem yang ditempuh untuk
menuju ke keridhaan Allah, cara berikhtiar dalam menempuh
jalan itu dinamakan suluk, orang yang melakukannya
dinamakan salik. Selain itu menurut LIMTI (1985:20-21)
tarekat diartikan sebagai suatu cara, jalan, atau pelaksanaan
teknis. Lebih lanjut dikatakan kepada Allah. Sedangkan
menurut Abubakar Aceh (1985:67) tarekat berarti sebagai
suatu jalan atau petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadah
sesuai dengan ajaran yang ditentukan Nabi Muhammad Saw.,
para sahabatnya, dan turun-menurun sampai kepada guru
tarekat atau mursyid. Seseorang dapat menjadi mursyid jika
orang tersebut telah mendapatkan ijazah dari seorang guru
sebelumnya (Abubakar Aceh, 1985:67)
Dari pendapat-pendapat di atas diperoleh simpulan
bahwa tarekat adalah suatu cara, jalan, mazhab, atau petunjuk
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dalam melakukan sesuatu ibadah yang sesuai dengan apa yang
dicontohkan

oleh

Nabi

Muhammad

Saw.

Dan

aspek

peribadatan yang diutamakan di dalam tarekat tersebut adalah
ibadah yang bersifat betiniah, dengan bimbingan seorang
mursyid yang memiliki hubungan silsilah (genealogi) yang
sambung-menyambung

hingga

sampai

kepada

Nabi

Muhammad Saw.
Bentuk-bentuk peribadatan di dalam tarekat itu ada
tiga.

Meskipun

setiap

aliran

tarekat

memiliki

bentuk

peribadatan yang tidak selalu sama dengan tarekat yang lain,
namun demikian dapat ditinjau secara umum bahwa setiap
aliran tarekat itu selalu memiliki tiga unsur yaitu :
a) Ada hubungan antara guru dengan murid
b) Ada amalan ibadah berupa zikir dan riyadhah/suluk
c) Ada tujuan untuk mengenal Allah atau mencari ridha Allah.
Dari ketiga unsur tersebut terdapat perbedaan yang
menyolok yaitu mengenai bentuk pelaksanaan zikir dan
riyadhah/suluk. Riyadhah berarti latihan, maksudnya setiap
murid yang akan mencapai suatu tataran tertentu harus melalui
latihan-latihan misalnya menahan lapar dan dahaga, tidak
berkata-kata, tidak tidur sampai dengan waktu-waktu tertentu,
dan sebagainya. Sedangkan suluk adalah sesuatu bentuk
peribadatan yang dilakukan dalam waktu tertentu secara
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intensif guna mempercepat proses pemantapan zikir. Suluk ini
ada yang dilaksanakan selama enam hari, sepuluh hari, atau
empat puluh satu hari, bahkan Imam Al-Gazali pernah
melakukan suluk selama 10 tahun.
Setiap aliran tarekat belum tentu melaksanakan
pengmalan suluk ini, tetapi hampir dapat dipastikan terdapat
ajaran riyadhah. Pada dasarnya suluk itu sendiri dapat
dikatakan sebagai riyadhah yang lebih singkat waktu
pelaksanaannya. Di situ murid dilatih untuk beribadah
sebanyak-banyaknya, selalu dalam keadaan tidak batal wudhu,
mengurangi makan dan minum, megurangi tidur, mengurangi
percakapan, dan sebagainya agar hawa nafsunya terlatih untuk
dapat dikendalikan sehingga mempermudah jalan yang mereka
tempuh untuk mendekat kepada Tuhan.
Bentuk-bentuk pelaksanaan suluk, riyadhah, dan zikir
tersebut tidaklah sama untuk setiap aliran tarekat. Ada sesuatu
aliran tarekat yang melaksanakan zikir dengan diiringi rebana,
musik, sambil menari, bersenam dengan cara teratur,
pengaturan nafas ketika berzikir dan sebagainya (Barmawie
Umarie,

1961:127-128).

Tarekat

Rifa’iyah

di

dalam

melaksanakan zikir disertai dengan pembacaan syair dan
diiringi dengan musik (id.:128). Di Banten tarekat tersebut
melaksanakan zikir dengan menusukkan semacam besi runcing
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yang bertangkai kayu semacam tombak kepada orang yang
berzikir, jika orang yang berzikir itu mengalami jazab (mabuk
ke-Tuhanan), tusukan itu tidak berpengaruh terhadap orang
tersebut (Abubakar Aceh, 1985:357; Bamawie Umarie,
1961:128). Jadi pelaksanaan zikir untuk setiap tarekat itu tidak
sama, ada yang masih dalam batas-batas syariat dan ada pula
yang

seakan-akan/memang

tidak

dapat

dipertanggung-

jawabkan secara syariat.

4. Tarekat Syattariyah
Pemberian nama sesuatu aliran tarekat ada yang
disesuaikan dengan nama tokoh ulama yang mendirikan tarekat
tersebut. Sebagai contoh, tarekat Qadiriah diberi nama
demikian sehubungan dengan nama tokoh ulama yang
mendirikan tarekat tersebut yaitu Syeh Abdul Qadir Al-Jailani.
Tarekat Syazilliyah dengan nama tokoh ulamanya Syeh Abil
Hasan Ali Asy-Syazili, dan sebagainya. Demikian pula tarekat
Syattariyah, tarekat ini dinamakan demikian sehubungan
dengan nama pendirinya yaitu Syeh Abdullah Syattari tokoh
sufi dari India, wafat tahun 1428 (Gibb dan Kramers,
1953:533; The New Encyclopaedia Britannica, 1973:119).
Ada pendapat bahwa penamaan terhadap tarekat ini
dihubungkan dengan kata syattār, dengan alasan kata ini
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bentuk jamak dari kata Arab syātir, menurut Redhuse syātir
berarti

mistik

yang

telah

memutuskan

diri

terhadap

keduniawian, A mystic who has broken with the world;
pendapat ini tidak dibenarkan oleh Sāmi Pasha (Gibb dan
Kramere, 1953:533).
Selain bernama Syattariyah, tarekat tersebut diberi
nama pula Tarekat Kosasi (Qusyasi), nama ini dihubungkan
dengan nama seorang tokoh tarekat tersebut yaitu Syeh Ahmad
Qusyasi dari Madinah. Salah seorang murid Ahmad Qusyasi
yang terkenal di Nusantara adalah Syeh Abdurrauf Assingkeli,
setelah Syeh Abdurrauf memperoleh ijazah dari gurunya, lalu
dikukuhkan sebagai

guru

Tarekat

Syattariyah (Snouck

Hurgronje, 1894:17-18). Dan ia terkenal pula sebagai ulama
yang pertama kali membawa masuk tarekat Syattariyah ke
Nusantara (Schrieke, 1973:25).
Tarekat Syattariyah adalah nama salah satu aliran
tarekat dari kira-kira 161 aliran yang ada. Dari 161 aliran
tersebut 41 di antaranya termasuk Tarekat Muktabarah atau
diakui kebenarannya, termasuk di antaranya tarekat Syattariyah
(Syeh H. Jalaluddin dalam Abubakar Aceh, 1985:303).
Kebenaran Tarekat Syattariyah sering dipertanyakan
oleh beberapa pengamat. Aliran mistik tersebut diduga ada
perbedaannya dengan ajaran Islam, sehingga sering dianggap
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bertentangan dengan Islam. Pertentangan itu diperkirakan
karena dua hal : pertama, aliran ini telah kehilangan hubungan
silsilah dengan sumbernya sejak lama, sehingga dapatlah
dimengerti adanya kemungkinan bahwa ajaran itu tidak murni
lagi dalam penyampaiannya. Kedua, dalam aliran tersebut
didapatkan simbol-simbol dan petunjuk bertapa yang bukan
berasal dari Islam (Snouck Hurgronje, 1894:11-18).
Adanya perbedaan antara ajaran Tarekat Syattariyah
dengan ajaran Islam ini dikemukakan pula oleh Schrieke
bahwa aliran Syattariyah ini oleh golongan Padri dianggap
sebagai

mistik

yang

populer

bercorak

bid’ah.

Penyimpangannya terhadap ajaran Islam tersebut dikatakan
karena terdapat perbedaan penentuan kiblat masjid; penentuan
awal dan akhir Ramadan; dan pengucapan lafal-lafal dari
bahasa Arab yang dipandang kurang benar (1973:24-27).
Dengan adanya pendapat tersebut dapatlah dimengerti jika ada
ulama Sumatra Barat yang menentang aliran tarekat itu, di
samping ada pula ulama yang mendukungnya. Ulama yang
membenarkan ajaran tarekat tersebut diperkirakan karena dua
hal : pertama, mereka dari pengikut aliran tarekat sendiri
sehingga penilaiannya bersifat subjektif. Kedua, ulama yang
dalam pandangannya itu membedakan antara ajaran tarekat
dengan orang yang menganutnya. Dengan asumsi ajarannya
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tetap dipandang benar, tetapi penganutnya diperkirakan
terpengaruh oleh unsur kepercayaan lain.
Pendapat di atas diperkuat oleh adanya keterangan
bahwa ada seorang murid Syeh Abdurrauf bernama Syeh
Burhanuddin III yang berasal dari Ulakan Sumatra Barat
berhasil mengombinasikan ajaran syariat mazhab Syafii dengan
Tarekat Syattariyah (Hawash Abdullah, 1980:51). Hal ini
menunjukkan bahwa peranan seorang penganut aliran tarekat
itu besar pengaruhnya bagi perkembangan tarekat yang
bersangkutan. Dengan pengertian lain, jika pengamut aliran
tarekat tersebut termasuk orang yang ahli di bidang syariat,
maka ajaran tarekatnya pun akan dibawa sejalan dengan ajaran
yang benar.
Selain pengaruh dalam bidang syariat sebagaimana
tersebut di atas, ada pula pengaruh dari bidang kemiliteran
yang dapat memberi corak terentu bagi aliran tarekat
Syattariyah.

Masalah

kemiliteran

ini

muncul

sebagai

manivestasi dari sebagian ajaran Islam bahwa di dalam Hadis
disebutkan Hubbu l-watan mina l-īmān., artinya , ‘Mencintai
tanah air itu merupakan sebagian daripada iman’. Gerakan ini
muncul dengan membentuk suatu kelompok yang berada
dibawah nama Front Pertahanan Nasional yang bernama
PEMSYI kependekan dari Persatuan Muslimin Syattariyah
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Indonesia, yang mengadakan kegiatannya sekitar tahun 1945 –
1948 (id.:51). Pada waktu itu Buya Hamka menjabat sebagai
Sekretaris kehormatan pada badan tersebut (id.:51).

5. Riwayat Hidup Syeh Abdurrauf
Riwayat hidup Abdurrauf dapat diketahui dari
beberapa sumber di antaranya kitab yang ditulisnya sendiri
berjudul Umdatu l-Muhtajīn ila Sulūk Maslāki l-Mufradīn pada
bagian simpulan, selain itu terdapat pula dalam disertasi
Rinkes yang berjudul Abdoerraoef van Singkel (Liaw Yock
Fang, 1975:198).
Syeh Abdurrauf diketahui masyarakat sebagai ulama,
tokoh sufi, dan pengarang terkenal. Ia pernah belajar di
Negara-negara Arab terutama di Mekah dan Yaman selama 19
tahun (Hassan Shadily, 1980:56). Ia belajar kepada beberapa
ahli di antaranya: 15 orang guru, 27 orang ulama ternama, dan
15 orang ahli tasawif kenamaan (Snouck Hurgronje, 1894:16).
Keahlian Abdurrauf dalam bidang ilmu fikih menyebabkan
aliran tasawuf yang dianutnya suni yang amali. Penampilan
Abdurrauf di Aceh pada masa pemerintahan Sultanah
Shafiyyatuddin Tajulalam, serta para penggantinya (16611690) menunjukkan bahwa situasi akidah Islam di kerajaan itu
sudah kembali mantap, tidak guncang seperti pada zaman
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BAB IV
ANALISIS FUNGSI

1. Pengertian Struktur dan Funsi
Sebelum dibahas tentang pengertian struktur dan
fungsi, perlu diketahui bahwa sastra sebagai suatu gejala
budaya menunjukkan sesuatu paradoks yang menarik; di satu
pihak sastra merupakan gejala universal yang terdapat di dalam
masyarakat (Teeuw, 1982:7); pada pihak lain ilmu sastra masih
dalam proses merumuskan definisi gejala sastra yang universal
dan dapat diterima secara umum (Teeuw, 1987:1). Dewasa ini
banyak diupayakan oleh ilmuwan sastra untuk merumuskan
pengertian-pengertian sastra secara umum. Mereka ingin
mengetahui tentang ciri khas bagi semua karya sastra dan
untuk

mengenal

kaidah-kaidah

serta

konvensi-konvensi

tertentu bila meghadapi teks-teks sastra (Luxemburg, 1984:3).
Cara mengatasi kesulitan dalam melakukan penelitian
sastra, sehubungan dengan adanya perumusan yang bermacammacam

tentang

sastra,

di

antaranya

adalah

dengan

mengklasifikasikan sesuatu karya sehingga timbul adanya
bermacam-macam jenis sastra. Dengan klasifikasi ini dapat
diketahui tentang kekhususan-kekhususan yang terdapat di
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dalam karya sastra. Ditinjau dari segi kualitasnya berakibat ada
karya sastra bermutu dan tidak bermutu. Tinjauan dari segi
bentuk menghasilkan penjenisan karya sastra dalam bentuk
puisi, prosa, dan drama (Fakultas Sasra UGM, 1982:83).
Selanjutnya jika sastra ditinjau dari segi fungsinya misalnya,
akan mengakibatkan terjadinya beberapa kemungkinan, di
antaranya ada karya sastra yang bermanfaat dan bersifat
hiburan, dan sebagainya. Dan masing-masing jenis sastra
tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi suatu subjenis atau
bawahan dari subjenis yang lebih khusus lagi. Pada dasarnya
jenis sastra merupakan sekelompok karya sastra, yang secara
teori didasarkan pada bentuk luar (metrum atau struktur yang
khas) dan bentuk dalam (antara lain tujuan, pokok persoalan,
dan pembaca) (Wellek dan Warren, 1956:231; Sulastin
Sutrisno, 1983;84).
Berdasarkan pernyataan Wellek dan Werren di atas
dapat diketahui bahwa untuk menentukan sesuatu jenis sastra
dapat dilakukan antara lain dengan melihat bentuk dalamnya,
yaitu meliputi tujuan, pokok pesoalan, dan pembaca yang
dituju oleh penulis karya sastra.
Dari berbagai konsepsi sastra yang ada di dunia, kita
mengenal adanya kesusasteraan Melayu. Pada kesusasteraan
ini terdapat jenis sastra yang bermacam-macam. Jika dilihat
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dari segi tujuan, pokok persoalan yang dibicarakan, dan ruang
lingkup pembaca yang dituju oleh penulis karya sastra Melayu
maka dapat diketahui bahwa sebagian besar hasil kesusasteraan
Melayu mengandung ajaran agama Islam. Di Museum
Nasional Jakarta terdapat koleksi naskah Melayu sejumlah +
861 judul terdiri dari 273 judul yang mengandung ajaran
agama Islam, 138 judul berisi cerita kenabian, cerita sejarah,
hukum dan adat, serta puisi (KKNM, 1972:xx)
Kesusasteraan yang bercorak Islam biasa disebut
dengan Sastra Islam (Liaw Yock Fang, 1978:131). Jenis-jenis
sastra yang didapat di dalam sastra Islam dapat dirumuskan
sebagai berikut: sastra rekaan, sastra kesejarahan, dan sastra
kitab (Fakultas Sastra UGM, 1982:149). Sastra rekaan
merupakan cerita fiksi yang pada umumnya dapat digolongkan
ke dalam hikayat dalam arti yang sebenarnya, ialah karya yang
mengemukakan secara imajinatif tokoh-tokoh Islam rekaan.
Sedangkan sastra kesejarahan adalah sastra yang di dalamnya
berisi peristiwa-peristiwa sejarah. Di antaranya berisi suatu
peristiwa yang berhubungan dengan sejarah penyebaran Islam,
peristiwa-peristiwa yang dialami oleh pemimpin-pemimpin
Islam, raja-raja Islam, dan sebagainya. Dan Sastra Kitab adalah
sastra yang mengemukakan ajaran yang bersumber pada ilmu
fikih, tasawuf, ilmu kalam, dan sebagainya (id.:149).
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Keberadaan sastra kitab ini di Indonesia tidak terbatas pada
sejumlah naskah Melayu, melainkan juga terdapat pada
sejumlah naskah dari daerah-daerah Indonesia lainnya.
Berdasarkan corak khusus yang terdapat di dalam
sastra kitab, hal itu tampak pada konvensi sastra yang
melatarbelakanginya, sastra kitab memiliki struktur dan fungsi
yang khas. Hal ini akan dikemukakan di dalam pembahasan
selanjutnya, ialah pembicaraan tentang struktur dan fungsi.

1.1. Struktur
Sebelum dibicarakan tentang struktur sastra kitab,
terlebih dahulu diperlukan pemahaman terhadap pendekatan
struktural. Pembahasan ini dilakukan dengan maksud untuk
mengetahui kedudukan struktur sastra kitab di antara strukturstruktur karya sastra pada umumnya.
Aristoteles di dalam bukunya yang berjudul Poetika
(Teeuw, 1984:120) meletakkan dasar yang kuat untuk
pandangan yang menganggap bahwa karya sastra sebagai
sastra struktur yang otonom. Paham ini mengemukakan bahwa
untuk menelaah sesuatu karya secara objektif, perlu didasarkan
pada teks karya sastra itu sendiri.
Wellek dan Warren menyatakan pendapatnya tentang
struktur karya sastra, yang meliputi dua hal yaitu bentuk dan
104

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
isi, yang disusun untuk tujuan estetika (1956:141). Jadi struktur
suatu karya sastra terdiri dari dua hal, ialah aspek formal dan
aspek semantik (Fokkema, 1977:26). Pendapat ini dikuatkan
oleh Robert Scholes yang menyatakan bahwa isi dan bentuk
tidak dapat dipisah-pisahkan, karena masing-masing tidak
dapat berdiri sendiri (Scholes, 1977: 80).
Jean Piaget (Hawkes, 1977: 16) menyatakan bahwa
ada tiga aspek di dalam struktur, ialah: pertama, adanya
kesatuan ide yang utuh, artinya setiap bagiannya dapat
menyesuaikan diri terhadap kaidah yang terkandung di dalam
strukturnya

secara

menyeluruh.

Kedua,

ide

tentang

transformasi bagi pembentukan bahan-bahan baru. Ketiga, ide
tentang kemandirian, ialah adanya struktur yang tidak
memerlukan hal-hal yang berada di luar dirinya, dan di dalam
mempertahankan transformasinya struktur itu otonom terhadap
pengaruh sistem yang lain. Dan di dalam pengertiannya yang
luas strukturalisme merupakan suatu cara untuk mencari
kenyataan tidak pada masing-masing bendanya secara sendirisendiri, melainkan pada kaitan antara benda-benda itu
(Scholes, 1977:2).
Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil pokokpokok

pengertian

tentang

strukturalisme,

ialah

suatu

pendekatan yang menitikberatkan pada aspek kebulatan karya
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sastra sebagai sesuatu yang utuh berdasarkan unsur-unsur yang
ada di dalam karya sastra itu sendiri, dan keutuhan karya sastra
itu meliputi isi dan bentuk yang disusun untuk tujuan estetika.

1.2. Struktur Sastra Kitab: Struktur Narasi Naskah
Syattariyah
Sastra kitab sebagai salah satu ragam sastra
keagamaan memiliki corak yang khusus sebagaimana telah
disebutkan di dalam pembahasan sebelumnya. Berdasarkan
corak khusus yang terdapat di dalam sastra kitab, maka struktur
yang terkandung di dalamnya berbeda dengan ragam sastra
pada umumnya. Adapun yang dimaksud dengan struktur di sini
adalah struktur narasi, ialah struktur penyajian yang merupakan
salah satu unsur struktur keseluruhan, yang meliputi juga unsur
kebahasaan (Fakultas Sastra UGM, 1982:152). Akan tetapi
masalah yang berkaitan dengan Unsur Kebahasaan itu tidak
dibahas di dalam tesis ini. Selanjutnya, struktur narasi adalah
struktur

penyajian teks, sama halnya dengan struktur

penceritaan dalam sastra fiksi yang berupa plot atau alur
(id.:152). Alur adalah struktur penceritaan (Wellek dan
Warren, 1956:216). Unsur dibangun dari unsur-unsur yang
lebih kecil (id.:217) atau merupakan elemen struktur (Holman,
1972:513). Pengertian alur demikian tampak di dalam struktur
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narasi naskah Syattariyah, yang di dalam naskah ini setiap
bagiannya merupakan sebuah struktur yang terdiri atas: I.
Pendahuluan, II. Isi, dan III. Penutup.

I.

Pendahuluan terdiri atas :
AI. : a. Bacaan Basmalah
b. Bacaan Hamdalah, yaitu pujian terhadap
Tuhan.
c. Bacaan Selawat Nabi. Semua itu ditulis
dengan bahasa Arab, yang setiap kalimatnya
disertai terjemahan dalam bahasa Melayu
BI. : Kata

Ammā

ba’du

diterjemahkan:

adapun

sesudah itu. Kata itu merupakan ungkapan tetap
untuk menyudahi bacaan pembukuan.
CI. : a. Latar

belakang

penilisan

naskah

yang

dinyatakan bahwa naskah tersebut ditulis atas
permintaan Ratu Shafiyyatu d-Dīn.
b. Penjelasan tentang latar belakang kehidupan
keagamaan Ratu Shafiyyatu d-Dīn, bahwa :
1. Ia

berpedoman

pada

syariat

Nabi

Muhammad.
2. Ia sebagai raja yang besar, adil, dan
berakhlak mulia.
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3. Permohonan

Ratu

Shafiyyatu

d-Dīn.

Kepada penulis naskah, bahwa ia ingin
menjalani

kehidupan

sufi

di

bawah

bimbingannya.
c. Penjelasan tentang bahasa naskah
d. Permohonan kepada Tuhan untuk ratu yang
dilakukan oleh penulis naskah dengan cara
shalat istikharah dan membacakan doa.
II.

Isi terdiri atas :
A2 : a. Penjelasan tentang proses terjadinya alam,
hakikat alam, dan hakikat Tuhan.
b. Penjelasan tentang empat martabat tauhid
yaitu L tauhid Ulūhiyyah Af’āl, Sifat, dan
Dzāt.
B2 : Penjelasan tentang zikir, yang terdiri dari atas :
a. Zikir Huwa l-Lāh dan Allah Huwa
b. Adab zikir.
c. Tatacara pelaksanaan zikir.
d. Asal-usul diperolehnya amalan zikir.
C3 : Hubungan zikir dengan ma’rifat Tanzīh dan
ma’rifat Tasybīn.

III. Penutup terdiri atas :
A3 : a. Kata ‘Tamat” dengan diikuti keterangan
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tentang waktu penulisan naskah itu selesai
dilakukan.
b. Harapan dari penulis naskah agar pembaca
dapat

mengamalkan

dengan

bimbingan

isi
dari

ajaran

tersebut

orang

yang

menempuh jalan akhirat
c. Penjelasan tentang asal-usul naskah yang
diperoleh oleh penyalin

Di dalam teks yang diteliti terdapat bagian yang
berada di luar struktur karangan Abdurrauf, yaitu kata yang
menyatakan teks selesai : yaitu kolofon, yang mengemukakan
waktu selesai penurunan : hari Ahad waktu Dhuha (tanpa
disebutkan bulan dan tahun penyalinan), dan nama penyalin :
Muhammad Sa’īd.
Adapun skema struktur narasi tersebut sebagai berikut
:
I

II

A1(a – b – c) – B1 – C1(a – b: 1, 2, 3 – c – d) A2(a – b) –
B2(a – b - c – d –
III
e) – C2

A3(a – b – c)
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tanda-tanda tersebut mengikuti uraian sebelumnya.

2. Fungsi
Analisis funsi memiliki pengertian yang luas sesuai
dengan sudut pandang dari mana objek itu diamati dan teori
yang mendasarinya. Berikut akan dikemukakan tentang
“Fungsi” tersebut, selanjutnya akan diambil sebagian dari
pengertian-pengertian

yang

ada

relevansinya

dengan

pembahasan di dalam tesis ini.
Di antara beberapa pengertian fungsi, diketahui
bahwa ada pengertian fungsi sebagai kegunaan dan peran.
Fungsi dengan arti kegunaan merupakan pendekatan terhadap
karya sastra dari segi pragmatisnya. Menurut Ekadjati fungsi
ialah apa yang dituju oleh pengarang itu di dalam karangannya.
Apakah maksud pengarang membuat karangan demikian itu
dan apakah fungsi bagian-bagian karangan tersebut di dalam
keseluruhannya (1980/1981: 21), sedangkan fungsi yang
berarti peran adalah tindak seorang tokoh yang dibatasi dari
segi lakonnya (Propp dalam Teeuw, 1984:292). Teori tentang
fungsi yang dikemukakan oleh Propp tersebut dikembangkan
dalam bentuk skema yang selalu sama dan umum

berlaku

untuk jenis dongeng, walaupun hal itu tidak berarti bahwa
setiap dongeng harus memiliki semua fungsi. Teori Propp ini
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kemudian dikembangkan oleh Greimas, Bremond, Souriau, dan
Tidorov (Hawkes, 1977:87-97). Teori tentang fungsi yang lain
dikemukakan oleh Lévi Strauss, yaitu fungsi yang berhubungan
dengan pertalian keluarga, mitos, dan tingkat pemikiran orang
yang bersahaja (id.:35), untuk fungsi yang ada hubungannya
dengan mitologi dapat dikaitkan dengan masalah sastra,
sedangkan kedua hal

yang lain menjurus ke bidang

antropologi.
Kecuali teori fungsi yang disebutkan di atas terdapat
pula analisis fungsi yang dikemukakan oleh Jakobson, yaitu
tentang fungsi puitik bahasa yang merupakan pemusatan
perhatian pada pesan untuk pesan itu sendiri (Jakobson dalam
Teeuw, 1984:73). Di dalam model semiotik pemakaian bahasa
Jakobson membedakan fungsi bahasa menjadi enam macam :
puisi puitik, referensial, emotif, fatik, konatif, dan metalingual
(id.:74; Hawkes, 1977:85).
Teori yang dikemukakan oleh Propp, Greimas,
Bremond, Souriau, dan Todorov lebih tepat diterapkan pada
jenis dongeng tertentu, dan tidak cocok untuk diterapkan pada
jenis sastra kitab, sama halnya dengan teori Lévi trauss, teori
ini lebih cocok untuk diterapkan pada sejenis cerita rakyat
tertentu. Kecuali itu, teori Jakobson sebenarnya dapat
diterapkan pada teks Syattariyah dan jenis sastra kitab yang
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BAB V
SIMPULAN/ PENUTUP

Syeh Abdurrauf Assingkeli merupakan salah seorang
tokoh sufi terkenal yang besar sumbangan pemikirannya bagi
penyiaran agama Islam dan kesusastraan Melayu. Ia menuntut
ilmu selama 19 tahun di negara-negara Arab terutama di
Mekah dan Yaman kepada beberapa ahli agama dan ulama sufi
kenamaan. Berdasarkan keahlian Syeh Abdurrauf mengenai
ilmu tasawuf pada umumnya dan ilmu tarekat pada khususnya,
ia diminta oleh Ratu Shafiyyatu d-Dīn untuk menuliskan
naskah Syattariyah, dan diminta pula untuk membimbingnya
di dalam menjalankan ajaran tasawuf.
Ajaran tasawuf dan ajaran tarekat memiliki bentuk
peribadatan yang pada umumnya lebih mengutamakan aspek
batiniah

daripada

aspek

lahiriahnya,

dengan

cara

memperbanyak zikir kepada Allah. Ajaran tarekat yang satu
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dengan yang lain memiliki tatacara peribadatan yang berbeda,
ada ajaran tarekat yang masih berada dalam batas-batas syariat
Islam dan ada pula ajaran tarekat yang seakan-akan
menyimpang dari ajaran Islam. Berdasarkan analisis yang
dilakukan terhadap teks Syattariyah, dapat diketahui bahwa
tarekat

Syattariyah

merupakan

ajaran

yang

dapat

dipertanggungjawabkan secara syariat Islam.
Setelah dilakukan pembahasan tentang relevansi ajaran
tasawuf dengan tarekat, dan ajaran tarekat Syattariyah dengan
syariat, dikemukakan pula tentang analisis fungsi. Analisis
fungsi pada pembahasan ini dirumuskan menjadi tiga hal:
pertama, fungsi dalam hubungan struktur;

kedua, fungsi

umum; dan ketiga, fungsi khusus. Pada fungsi bagian pertama,
tampak bahwa antara bagian satu dengan yang lain memiliki
kaitan, memiliki urut-urutan yang sistematis, serta kesatuan
makna yang utuh antara bagian pendahuluan, isi, dan penutup.
Kecuali tentang kolofon, bagian ini ditulis di luar struktur teks.
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Kedua, masalah yang menonjol di dalam ajaran tarekat
Syattariyah adalah pengalaman zikir. Ditinjau dari segi syariat,
pengalaman zikir merupakan ibadah sunat atau ibadah
tambahan yang amat besar peranannya bagi penghidupan.
Fungsi umum atau fungsi tambahan adalah mengambil manfaat
dari sesuatu ibadah untuk kepentingan-kepentingan lahiriah.
Kepentingan-kepentingan lahiriah ini ada yang masih berada di
dalam batas-batas syariat Islam dan ada pula yang sudah keluar
dari ajaran Islam. Di dalam naskah disebutkan tentang
besarnya faedah yang diperoleh di dalam melaksanakan zikir.
Untuk memperjelas maksud fungsi umum ini, dikemukakan
beberapa contoh mengenai manfaat pengamalan zikir yang
dapat dinilai positif bagi pembangunan bidang spiritual.
Ketiga, ajaran tarekat Syattariyah yang berfungsi untuk
mencapai ridha Allah Swt. Sebagai salah satu tanda bahwa
seseorang memperoleh ridha Allah adalah orang yang
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mengamalkan ibadah atau ajaran tarekat itu dapat mencapai
makrifat kepada-Nya.
Di dalam teks Syattariyah disebutkan bahwa pengertian
makrifat dibagi menjadi tiga macam: pertama, makrifat
Tanziyyah adalah makrifat yang diperoleh dengan jalan
mempelajari segala sesuatu dari segi batiniah/ hakikatnya.
Orang yang hanya memiliki makrifat Tanziyyah dinilai
ilmunya belum sempurna. Kedua makrifat Tasybiyyah, adalah
makrifat yang diperoleh dengan cara mempelajari segala
sesuatu (hanya) dari segi lahiriahnya. Orang yang hanya
memiliki makrifat ini dinilai secara hukum (tasawuf) sesat,
karena ia menganggap Tuhan sebagai sesuatu yang tampak
secara lahiriah. Ketiga, himpunan antara makrifat Tanziyyah
dan makrifat Tasybiyyah. Orang yang berhasil menghimpunkan
kedua makrifat ini merupakan orang yang dapat mencapai
kesempurnaan makrifat (insan kamil).
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LAMPIRAN I
DAFTAR KATA ARAB
Angka yang tertulis pada daftar kata Arab menunjuk
halaman dan baris teks Syattariyah Ml. 349 atau naskah B,
bukan kepada teks transliterasi; b= dari bawah; 8/4 b
maksudnya kata tersebut terdapat dalam teks Syattariyah
halaman 8 baris ke-4 dari bawah. Tanda (A) menunjukkan
bahwa kata tersebut dikutip dari teks Syattariyah Ml. 336 D.
Adāb, adab, kesopanan 3/1, 8/4b, 10/4b
‘adam, tidak ada, kosong 7/3b
af’āl, segala perbuatan 8/8, 8/11; bentuk jamak dari fi’l
afaq; ufuq*, penjuru langit 13/9
ahadiyyah, keesaan 4/6b, 16/2
ahlu ‘l-Lāh, orang yang mengenal Allah dengan sebenarbenarnya 6/6 – 7, 12/3, 15/3
ahlu ‘sh-shūfī, orang-orang sufi 2/10
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‘alaihi ‘s-salām, semoga ia memperoleh keselamatan 4/9b
‘alāmat, tanda-tanda (A) 22/3b
al-‘anfās, nafsu-nafsu 12/11; bentuk jamak dari an-nafs
Allah Huwa, bentuk lafal dzikir yang berbunyi “Allah Huwa”
artinya ‘Allah adalah Dia’ 15/6, 8/1b, 9/5
āmīn, semoga Allah memperkenankan 1/2b
amma ba’du, adapun sesudah itu 1/2b, 3/2b
‘ārif bi ‘l-Lāh, orang yang mengenal Allah 18/4
asma; asmā’*, nama-nama 4/8, 4/10, 17/9; bentuk jamak dari
ism
asrār, rahasia-rahasia 13/10, 13/6b; bentuk jamak dari sirr
atsar, bekas 5/2
a’yān, zat-zat esensi-esensi 4/1b, 5/1-4, 16/1; bentuk jamak
dari ‘ian
azalī, abadi 4/7
Dhuhā, waktu ___, waktu pagi (kurang lebih antara jam 07.0009.30, saat orang boleh melaksanakan shalat Dhuhā) 20/7b
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Dzāt, zat, esensi 6/4b, 8/7b
faqīr, fakir, penyebutan terhadap diri penulis naskah sebagai
pengungkapan rasa rendah hati; kebiasaan dan identitas bagi
penganut sufi 14/10b, 19/4
ghālib, galib, menurut kebiasaan 14/11, 8/5b
had; menghadkan, membatasi, menghukumkan 16/11, 16/4b
hādhirāt, hadirat, di/ke hadapan 3/11, 4/1
haq, kebenaran 7/2b
haqā’iq, hakikat-hakikat 7/7; bentuk jamak dari haqīqah
Haq Subhānahu wa Ta’ālā, kebenaran Tuhan Yang Mahatinggi
7/2, 7/5b, 7/7b, 7/7b, 7/8b, 8/5b, 8/9b, 8/10b, 8/11, 14/4b, 15/2,
16/3, 16/4b, 16/6b, 16/9, 16/11
hudhūr, kehadiran 11/8b, 12/3
huwa, ia 13/7, 14/9
Huwa l-Lāh, bentuk lafal dzikir yang berbunyi “Huwa l-Lāh”
artinya ‘Dialah Allah’ 13/10b, 13/6b, 14/6
ijmāli, secara keseluruhan 6/6b
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Ilāha, Tuhan 11/4
illā, kecuali 11/5; ___ ‘l-Lāh, kecuali Allah 12/7b
istihādhar*; meng ___ kan, menghadirkan, meminta agar hadir
13/7
istikharah, nama salah satu shalat sunat yang bertujuan untuk
memperoleh pilihan yang benar 3/7
isytighal; di ___ kan, disibukkan 9/11
itlāq haqīqī, yang benar-benar mutlak 17/7
kaifiyyāt*, peraturan-peraturan, tata-tata tertib 8/3b, 11/2,
12/4b, 12/5b, 14/5, 14/11; bentuk jamak dari kaifiyyah
kalimah, kata 8/6, 9/1, 9/8b – 10b; kata ini diserap ke dalam
bahasa Indonesia menjadi kalimat, dari bentuk jamak kalimāt
kamāl, sempurna 13/2b, 14/7, 15/4
kamāliyyah, yang bersifat sempurna 13/3b, 20/1b
kāmil

mukammil,

yang

memiliki

menyempurnakan 14/9b
kasyaf, terbuka hatinya 4/1
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katsrah, banyak 17/7
khalīfah, wakil, penguasa, 4/6b – 7b, 4/9b
Khāliq, Pencipta, Tuhan 7/9
khārij, luar 4/2b, 7/9b
khārijī, yang menyertai dari luar 4/1b, 5/5; a’yān ___,
kenyataan-kenyataan yang berada di luar 4/1b, 5/3
lafazh, lafal 11/7, 12/1b, 12/4b, 13/2
laisa ka mitsli hi syai’un, (Tuhan) tidak dapat diserupakan
dengan sesuatu apapun 17/6
lauh, papan 6/8b, 7/10
madīnatu’r-Rasūlu ‘l-Lāh, kota (tempat tinggal) utusan Allah;
sebutan untuk kota Madinah 14/8b – 9b
Malaku ‘l-Maūt, sebutan lain untuk Malaikat Izrail yaitu
Malaikat yang bertugas mencabut nyawa (A) 22/3b – 4b
maqām, tataran, kedudukan 8/5b
ma’rifat,

pengetahuan-pengetahuan

tentang

pengenalan

terhadap Allah 15/8, 15/10b, 16/9b, 17/1b, 17/4b – 5b
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ma’rūf, dikenal 19/10b
masyghūl, sibuk 12/10b
mau’jūd, terwujud, tampak 5/5b, 7/5b, 7/7b-8b, 10/5b
mubtadī, orang sufi yang berada pada tataran permulaan 10/10
muhaqqiqīn, para ahli hakikat 17/2b; bentuk jamak dari
muhaqqiq
mukammil, orang yang menyempurnakan 18/4, 19/5
mukhtashar, ringkas 2/3b
munājāt, berbicara, mengadukan halnya kepada 14/1b; di
dalam pemakaian bahasa secara umum kata itu berarti ‘berdoa’
Munazzih, Yang Mahasuci 16/3
Munkar wa Nakīr, Munkar dan Nakir ‘nama dua malaikat yang
bertugas sebagai penanya di dalam alam kubur 12/10
muntahī, orang sufi yang berada pada tataran akhir 10/7b, 15/6
muqayyad, terikat, diperhitungkan 15/8b
murāqabah, berperasaan selalu dalam penguasaan Allah 11/7b,
12/3
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mutawāsit, orang sufi yang berada pada tataran pertengahan
10/10b
Nabi Shallā ‘l-Lāhu ‘alaihi wa sallam, Nabi (Muhammad),
semoga Allah menganugerahkan keselamatan kepadanya 9/4b5b
Nabiya ‘l-Lāh ‘alaihi wa sallam, Nabi Allah, semoga Allah
menganugerahkan keselamatan kepadanya 6/5
nafī, tidak ada; me ___ kan, meniadakan 10/5b, 12/5b
nūr, cahaya 4/1; ___ Muhammad, cahaya ketuhanan yang
dipancarkan oleh Allah kepada ruh Nabi Muhammad (Nūr
Muhammmad) itu bersifat qadīm artinya ia telah lebih dahulu
ada sebelum Nabi Muhammad itu lahir didunia
nisbah, perbandingan 6/5b
qadam, kaki 2/5; kata ini berbentuk jamak aqdām (A) 2/3
Qādiriyyah, tarekat Qādiriyyah yaitu nama salah satu aliran
tarekat yang didirikan oleh Syeh Abdul Kadir Jailani 19/4;
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silsilah ___, silsilah/genealogi tarekat Qādiriyyah semenjak
dari Nabi Muhammad sampai guru terakhirnya 20/3-4
qā’im, yang berdiri 6/5b
Qutub, pimpinan para wali 18/9b; bentuk jamaknya Aqtāb;
Qutubu l- Aqtāb, pemimpin daripada pimpinan para wali 19/2b
qayyid, tertentu; di ___ kan, ditentukan 15/11; meng ___ kan,
menentukan 16/9, 16/7b
radhiyya ‘l-Lāhu ‘an-hu, semoga ia memperoleh kerelaan
Allah 18/1b
rahmatu ‘l-Lāhi Ta’ālā, rahmat daripada Allah Yang Maha
tinggi 14/9b
Rasūlu ‘l-Lāh, utusan Allah 2/6
risālah, karangan 2/4b, 14/3, 18/2
sanad, sandaran 3/4, 18/2
shahābāt, sahabat, sahabat nabi 1/2b
shifāt; tauhīd ___, keesaan tentang sifat-sifat Tuhan 8/8-9,
8/9b-10b
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shūfī, orang yang melaksanakan ajaran tasawuf 2/10
Subhāna-Hu wa Ta’ālā, Ia (Tuhan) Yang Mahasuci dan
Mahatinggi 3/9
Sultānu ‘l-Arifīn, pimpinan daripada orang-orang yang
mengenal (ma’rifat) kepada Allah 18/5b-6b
Sumatrā’iyyah, Sumatra 2/2b
syahīd, orang yang menyaksikan, orang yang mati syahid 20/11
syā’ir, penyair 16/9b
syeh, tuan, gelar untuk guru tarekat 3/3, 5/3b, 9/5b-6b, 10/4,
14/9b-10b, 17/11, 18/4-5, 19/5-6
syirik, penyekutuan terhadap Allah 16/4
syughlun, pekerjaan, kesibukan 14/7
syuhūd, kesaksian-kesaksian 13/3b, 14/6b
Ta’ālā, Yang Mahatinggi 2/5, 2/9b, 3/6
t.’.d.d., (belum diketahui) 17/7
tahqīq, pembenaran, penyelidikan (secara hakikat) 7/4b
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tajallī, penampakan diri (yang berhubungan dengan hakikat
ketuhanan) 4/9
tamyīz, kecenderungan hati, cerdik 8/7b
tanāzal, turun 7/6
tanzīh, kemahasucian 15/3b, 16/2b, 16/3, 16/4b, 16/6b-7b,
16/10
tashwīr; di ___ kan, diserupakan, digambarkan 14/3b, 14/5b,
15/1
tasybīh, menyerupakan 15/3b, 16/2b, 16/3, 16/4b, 16/6b-7b,
16/10
tauhīd, tauhid, keesaan Tuhan 7/3b, 8/2; men ___ kan,
mengesakan Tuhan 8/4, 8/6-8
tawajjuh, menghadap, menyerahkan diri 2/16, 11/4b, 11/8b
tsulātsiyyin, tiga 14/7
ulūhiyyah, ketuhanan 8/7-9
wa bi ‘l-Lāhi ‘t-taufīq – bayānu t-tarīq; dan dengan taufiq
daripada Allah – penjelasan tentang sesuatu cara (A) 18/1
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wahdatu ‘ l-wujūd, kesatuan wujud 18/1
Waliyyu ‘l-Lāh, wali Allah, kekasih Allah 19/7
wārid, orang yang melaksanakan dzikir 10/2b
wāsitah, yang berada di tengah 5/6
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LAMPIRAN II
DAFTAR NAMA DIRI
‘Abdu ‘l-Ghaffār Ash-Shādiqī, Syeh 19/7b
‘Abdu ‘l-Lāh Al-Qādirī, Syeh 19/3b
‘Abdu’l-Lāh Syattāri, Syeh 18/10
‘Abdu ‘l-Qādir Al-Jailānī, Syeh Qutubu l-Aqtāb 19/2b, 20/10b
‘Abdu’l-Wahhāb Al-Qādirī, Syeh 19/9b
‘Abdu ‘r-Ra’ūf Al-Qādirī, Syeh 19/8b-9b
‘Abdu r-Razzāq Al-Qādirī, Syeh 19/3b
Abī ‘l-Farhi Muhammad --- (a.’Abdu l-Lāh) 20/2
Abī ‘l-Hasan ---, Syeh (a.Ahmad) 20/1
Abī ‘l-Hasan Al-Harqānī, Qutub 18/9
Abī ‘l-Muzhafar Turki At-Tūsī, Syeh 18/8b
Abī ‘l-Qāsim Al-Junaidī, Syeh 20/4-5
Abī Sa’īd Al-Mubārak, Imām 19/1b

160

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Abū Bakar Asy-Syiblī, Syeh 20/4
Abū ‘l-Fadhli ‘Abdu ‘l-Wāhid, Syeh (a. ‘Abdu l-‘Azīz) 20/3
Abū Sā’id Al-Harāzi, Syeh 17/11
Abū Yazīd Al-Bustāmi, Ruhāniyyah Sultānu ‘l-Ārifīn, Syeh
18/5b-6b
Ahmad Al-Qusyāsyī, Syeh 18/4-5, 19/6
Ahmad Ats-Tsināwī, Imām 19/7
‘Alā’u ‘d-Dīn, Syeh (dikenal dengan nama Qadhīn Al-Qādirī)
19/10b-11b
‘Alī (a. Mūsā Ar-Ridhā) 20/7
‘Alī, Imām (a. Mūsā Al-Kāzhīm) 20/7-8
‘Alī Al-Husain 19/5b-6b
‘Alī Al-Murtadhā Ibn Abī Tālib, Imām r.a. 18/1b, 20/11-12
‘Alī Ja’far Ash-Shādiq, Imām 20/8-9
Al-Ma’rūf Al-Karkhī, Syeh 20/6
A’rābī Yazīd Al-‘Asyīqī, Syeh 19/11
As-Sūri ‘s-Suqtī, Syeh 20/5
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Hidāyatu ‘l-Lāh Sarmast, Syeh 19/11
Hudhūr, Syeh Hāji 19/10
Husain (-yang syahīd), A.M. 18/2b, 20/10-11
Ja’far (a. Ahmad Al-Husainī) 19/4b-5b
Ja’far Ash-Shādiq, Rūhāniyyah Imām 18/4b
Mahmūd Al-Qādirī, Syeh 19/8b
Muhammad Al-Bāqir, Imām 18/3b-4b, 20/9
Muhammad Al-Ghaūtsi, Syeh 18/7, 19/9
Muhammad Al-Maghrībī, Syeh 18/6b-7b
Muhammad Al-Qādirī, Syeh 19/6b
Muhammad ‘Ārif, Syeh 18/11
Muhammad ‘Āsyiq, Syeh 18/10b-11b
Muhammad Mulāyin, Syeh 18/5
Muhammad Sa’īd --- l-Lāh 20/1b-2b
Nabi Muhammad Saw. 19/2, 20/12-13
Qādhīn Syattāri, Imām 18/9-10
Shafiyyatu ‘d-Dīn, Paduka Sri Sultānah 2/9b, 3/9b
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Shibghatu ‘l-Lāh, Sayyid (Sultānu ‘l-‘Ārifīn 18/5-6; Waliyyu
‘l-Lāh 19/7-8)
Wajīhu ‘d-Dīn ‘Alwī, Syeh 18/6-7, 19/8-9
Zainu ‘l-‘Ābidīn, Imām 18/3b, 20/10
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