
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

           Rabithah Alawiyah adalah sebuah organisasi yang mengelola nasab dari 

keturunan Rasulullah SAW yang dikenal sebagai Habib. Disitulah muncul 

kegelisahan mengenai pemahaman keliru yang berakibat salah memahami dan yang 

timbul justru perselisihan di antara sesama umat. Maka dalam hal ini Rabithah 

Alawiyah sebagai organisasi yang menjadi pusat data dan statistik yang erat 

kaitannya dengan nasab Rasulullah SAW yang ada di Indonesia bahkan dunia yang 

memberikan pemahaman yang konprehensif akan terjaganya nasab keturunan Nabi 

Muhammad yang dikenal dengan Habib.1 Kehadiran para Habaib (jamak dari 

keturunan Rasulullah Shallallhu ‘alaihi Wassallam) bukan hal baru bagi umat Islam 

di Indonesia. Hal itu terbukti dengan keberadaan makam orang-orang yang dipanggil 

Habib diberbagai daerah, hamper di seluruh penjuru Indonesia seperti Sulawesi, 

Kalimantan, Jawa, Sumatra, Madura, Bali bahkan di negeri Singapura, Malaysia, 

Brunei Darussalam, Thailand dan lain-lain. Sampai saat ini, kegiatan pemuka agama 

                                                           
1 Dalam perkembangannya Rabithah Alawiyah telah melewati beberapa ujian diantaranya 

adanya beberapa elemen dan tokoh-tokoh dunia seperti Perdana Menteri Brunei Darussalam konon 
telah meminta nasabnya di Rabithah Alawiyah, konon kabarnya ia pun salah satu keturunan Azhamat 
Khan yang dimana masih ada keterikatan nasab kepada Sayid Ahmad bin Isa Al-Muhajir.     



2 

 

 

 

yang dipanggil Habib tersebut, banyak bertebaran di kota-kota besar.2 Namun, 

bagaimana mungkin pohon keturunan teridentifikasi dalam rentang waktu 15 abad ? 

Bukti apa yang bisa menunjukkan keabsahannya? Apakah benar keluarga Nabi 

Muhammad masih ada? Serentetan pertanyaan tersebut banyak terlontar ditengah 

masyarakat. Ada sangsi mengenai pelabelan “Habib”, terutama yang membedakan 

kualitas pribadinya dengan umat yang bukan berdarah Alawiyyin (sebutan bagi kaum 

atau sekelompok orang yang memiliki pertalian darah dengan Nabi Muhammad 

Shallallhu ‘alaihi Wassallam). Sejenak kesampingkan perdebatan pembeda kualitas 

seorang Habib dibandingkan dengan manusia biasa, dilihat dari darah 

keturunanannya, karena kenyataannya alasan orang-orang mengikuti ajaran yang 

dibawakan para Habaib adalah hal yang mudah di interpretasikan misalnya 

kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Habaib sudah banyak yang mengetahuinya 

bahkan sebagian ulama di Indonesia ada keterkaitan sanad ilmu dari para Habaib 

yang pusatnya di Hadramaut. Esensi dari sebuah ajaran para ulama terdahulu yang 

dijadikan referensi ulama zaman sekarang berturut-turut membahas tentang 

keutamaan keluarga Nabi SAW, semua itu terwakili dalam sebuah kitab berjudul, 

ihya ul mayt (keutamaan ahul bait) karangan al-Hafidz al-Imam Jalalluddin As-

Suyuti.  

  Ahmad al Attas selaku ketua Maktab Daimi yang ke 10, menjelaskan bahwa, 

sejarah pencatatan tersebut dimulai pada abad 9 H di Hadhramaut, Yaman. 

                                                           
2 Raihan Aziz. Jalan Panjang Maktab Daimi Menelusuri Nasab Alawiyyin, dalam  

http://www.hidayatullah.com/kajian/sejarah/read/2014/10/02/30602/jalan-panjang-maktab-daimi-
menelusuri-nasab-alawiyyin.html/ Diakses tanggal 3 Mei 2016. 
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Hadramaut merupakan pusat berkumpulnya keturunan Husein (cucu nabi 

Muhammad) yang berawal dari Sayyid Ahmad bin Isa al Muhajir setelah hijrah dari 

Baghdad, Iraq. Namun pada realita sejarah tradisi pencatatan nasab telah terjadi sejak 

zaman jahiliyah yakni tradisi orang-orang Quraisy terdahulu.  

  Di Indonesia yang merupakan negeri dimana tempat tujuan para mubaligh dan 

pedagang Hadramaut yang terbanyak tentunya memiliki keterkaitan khusus. Salah 

satu organisasi yang secara konprehensif menelaah dan menjaga silsilah nasab 

keturunan Nabi Muhammad yang dikenal dengan sebutan Habib adalah Rabithah 

Alawiyah. Kontribusi Rabithah Alawiyah yang lebih khususnya Maktab Daimi ialah 

berusaha mengemban amanah yang suci untuk menjaga kesahihan nasab Alawiyin. 

Dan dalam konteks ini, patut dapat tergambar akan keseriusan menjaga nasab ini 

melalui kata-kata bijak Syaikh Al-Qassar, “Hendaklah setiap keluarga Nabi 

Muhammad saw, bahkan sekalian kaum muslimin, berkasih sayang dan menjaga 

keturunan yang mulia itu dengan mencatat keluarga dan keturunannya secara teliti, 

agar tidak seorang pun bisa mengaku dirinya termasuk keturunan Rasulullah SAW 

melainkan dengan alasan yang kuat, yaitu menurut apa-apa yang telah dilakukan oleh 

umat Islam yang lebih dulu. Karena hal itu merupakan kehormatan dan kebesaran 

baginya.”3  

  Perananya dalam politik kemerdekaan sudah dimulai sejak berdirinya yakni 

pada tahun 1928. Beberapa literatur yang pernah penulis baca ketika di kampus, pada 

                                                           
3 Idrus Alwi al Masyhur. Kantor Pemeliharan Nasab, dalam https: //benmashoor. 

wordpress.com/kantor-pemelihara-nasab-alawiyin-di-indonesia/ Diakses tanggal 3 Mei 2016. 
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kenyataannya jarang sekali membahas mengenai organisasi ini yang bahkan hampir 

tidak ada, perlu diketahui bahwa perkembangan Islam pada abad ke-18 dan 19 adalah 

masa emas masuknya para mubaligh Hadramaut ke Nusantara, diantara mereka 

adalah mayoritas dari sa’adah Ba’alawi yang berarti keturunan Rasulullah SAW dari 

jalur Sayyid Ahmad bin Isa al Muhajir. Keberadaan dzurriyatu (keturunan) 

Rasulullah SAW adalah suatu kenyataan yang telah disaksikan oleh umat dari 

generasi sahabat, tabi’in, tabi’it-tabi’in, kaum salaf, kaum khalaf dan kaum muslimin 

yang hidup pada zaman-zaman berikutnya hingga zaman kita dewasa ini. Selama 

lebih dari 1400 tahun hingga sekarang kaum muslimin di mana-mana di muka bumi 

ini selalu mengucapkan shalawat, sekurang-kurangnya lima kali sehari-semalam, bagi 

Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahkan dalam kesempatan 

tertentu lebih ditegaskan kata ali Sayyidina Muhammad dengan makna yang jelas, 

yaitu menambahkan kalimat wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi (dan bagi para istri 

beliau serta semua keturunan beliau).4 Itulah salah satu latar belakang kenapa penulis 

memilih tema ini dan mudah-mudahan dalam proses penelitiannya penulis dapat 

memahami lebih luas bukan hanya sebatas lingkungan organisasinya tetapi lebih 

kepada peran dakwahnya terhadap kemajuan Islam di Nusantara.  

  Dalam perannya di bidang sosial salah satunya memberikan gagasan 

pemikiran bahwa Islam merupakan gagasan konsep yang demokratis dan berbaik 

budi kepada sesama manusia dan khususnya sesama muslim, dibuktikan dengan 

                                                           
4 Al-Hamid Al-Husaini, Mafahim Al-Khilafiyah (Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah). 

Cetakan ke-IV. (Bandung: Pustaka Hidayah 2008), hlm. 509. 
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lahirnya partai-partai dan lembaga yang dinaungi oleh orang-orang dari keturunan 

Arab Hadrami seperti, Jamiatul Khair, Partai Arab Indonesia dan Rabithah Alawiyah. 

Islam adalah Agama yang menjaga hak orang lain serta menghormati pendapat orang 

lain atau bangsa lain. Di mana hal itu dijelaskan oleh Allah sendiri seperti yang 

tercantum dalam  Q.S. Asy-Syuaraa’ ayat 183 yang artinya : “ Janganlah kamu 

kurangkan hak manusia dan jangan pula berbuat binasa di muka bumi”.5 

Pengalaman penulis ketika melakukan diskusi dengan beberapa tokoh ormas Islam 

yang ada di Indonesia, rata-rata mereka memberikan pemaparan mengenai ahlul bait 

terkesan ambigu (kurang jelas) mulai dari pemahaman akan sejarahnya dan 

pemahaman akan realita ahlul bait yang telah menjadi sebuah keumuman bahkan 

dinyatakan oleh beberapa imam-imam mujtahid. Menurut ilmuan sosial bahwa, 

kehidupan manusia yang terbentang sepanjang sejarah selalu dibayang-bayangi oleh 

agama. Bahkan, dalam kehidupan sekarang pun, yang dipenuhi kemajuan teknologi 

supramodern, manusia tak luput dari agama.6 

  Dalam kontribusi Rabithah Alawiyah terhadap agama yakni dengan 

penyabaran ajaran Tasawuf yang dikembangakan oleh datuknya yakni Sayyid Faqih 

Muqaddam Muhammad bin Ali Ba’alawi yang lebih dikenal dengan Tarekat al-

Ba’alawi. Beberapa runtutan acara besar seperti Maulid Nabi yang dibacakannya 

adalah sya’ir yang dibuat oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husein al Habsyi 

                                                           
5 Siti Aminah, Sejarah Agama & Perkembangan Bangsa di Dunia. Cetakan ke-1, (Solo: 

Ramadhani tahun 1985), , hlm. 131. 
6 Dadang Kahmad, Tarekat dalam Islam (Spritualitas Masyarakat Modern). Cetakan ke-11. 

(Bandung: Cv Pustaka Setia, 2002), hlm. 37. 
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seorang ulama yang dikenal dengan wali Qutthub dan Shohibul Maulid dari 

Hadramaut Yaman, kemudian melakukan Ijazah dari amalan wirid dan dzikir sehari-

hari seperti Rattibul Haddad, Rattibul Attas, Rattibul Idrus, Wirdhu Lathif, Wirid 

Sakran, Wirid Abu Bakar bin Salim, Hizb Bahr7 dan sebagainya. Masyarakat muslim 

Indonesia pada kenyataanya ada yang menyadari beserta ilmunya dan ada pula yang 

tidak menyadari beberapa runtunan wirid dan dzikir tersebut berasal dari Hadramaut 

Yaman yang dihasilkan dari runtutan ajaran Tarekat Ba’alawi. 

  Dalam perjalanannya Rabithah Alawiyah menghasilkan beberapa karya 

sebagai pendukung tujuannya dalam melestarikan nasab dan pengembangan Tarekat 

Ba’alawi yakni dengan menerjemahkan kitab Syamsyu Dzahirah oleh Habib Idrus 

Alwi al Masyhur, Penyarahan kitab Akhidmatul Asyhiroh, Kitab Ansab al Alawiyyin, 

dan menyebarkan kitab Minhajul Sawi karangan Habib Zein bin Ibrahim bin Smith. 

  Dari sekian masalah tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

rumusan masalah beserta data dan fakta tersebut menarik sekali untuk jadikan 

landasan dalam pendalaman ilmu sejarah dan layak untuk diteliti. Maka penulis 

dengan penuh pertimbangan dan arahan dari sekian banyak dosen pembimbing 

mengambil judul “Kontribusi Rabithah Alawiyah Dalam Penyebaran Tarekat 

Ba’alawi di Indonesia 1928 – 2007” alasan kenapa penulis mencantumkan tahun 

1928 karena merupakan awal pendiriannya. Tahun 2007 adalah salah satu muktamar 

                                                           
7 Dari  beberapa surat kabar dan media mengenai Tarekat Ba’alawi menyatakan bahwa tarekat 

Ba’alawi adalah perpaduan antara tarekat yang diprakarsai oleh Syeikh Abu Madyan, Abu Hasan As 
Syadili dan Imam Ghazali. 
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yang pernah diselenggarakan. Mudah-mudahan penelitian ini dapat memberikan 

sedikit gambaran dan informasi mengenai Rabithah Alawiyah dan Tarekat Ba’alawi. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan 

beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah, diantaranya adalah : 

1. Bagaimana Diaspora Bangsa Arab di Indonesia ? 

2. Bagaimana Kontribusi Rabithah Alawiyah dalam penyebaran Tarekat 

Ba’alawi di Indonesia tahun 1928 - 2007 ? 

  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Diaspora Bangsa Arab di Indonesia.  

2. Untuk mengetahui Kontribusi Rabithah Alawiyah dalam penyebaran 

Tarekat Ba’alawi di Indonesia tahun 1928 - 2007. 

 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian berjudul “Sejarah, Silsilah & Gelar Alawiyin, Keturunan Imam 

Ahmad bin Isa al-Muhajir” yang ditulis oleh Habib Idrus Alwi al Masyhur. Ialah 

salah satu buku terbitan Maktab Daimi Rabithah Alawiyah Pusat (buku yang 

mensyarahkan nasab-nasab dan pemahaman umum mengenai ahlul bait).  
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Penelitian “Thariqah Alawiyah jalan lurus menuju Allah” Adalah suatu buku 

yang di tulis oleh al-‘alamah al Habib Zein bin Smith, ialah salah seorang ulama 

kenamaan Haramain. Dalam buku itu menjelaskan seputar tentang sejarah Thariqah 

Alawiyah sampai kepada ajaran beserta amanat-amanat terhadap ahlul bait.  

Dalam sebuah makalah yang berjudul “Kontribusi Komunitas Arab di Jakarta 

abad 19 dan awal abad 20 masehi” tahun 2012 yang disusun oleh Prof. Dr. Budi 

Sulistiono, M.Hum.8 Di dalam makalah itu yang sekaligus menjadi agenda seminar 

nasional menyatakan beberapa garis besarnya bahwa di Indonesia orang Arab 

dikaitkan dengan penyebaran Islam, seperti yang dikatakan Hamka (1961) bahwa 

orang Arab adalah pelopor Islam, mereka telah datang ke negeri-negeri Melayu pada 

abad ke VII M, atau tahun pertama Islam. Dengan demikian, sejarah masuknya Islam 

ke Indonesia terutama sejarah perkembangannya tidak terlepas dari sejarah masuknya 

perantau Arab di Indonesia.  

Dalam sebuah karya Ilmiah yang kemudian menjadi Skripsi berjudul 

“Diaspora Ulama Yaman di Mekah dan Madinah Pada Abad 20”  yang ditulis oleh 

saudara Ahmad Rifa’i yakni salah satu lulusan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Pemaparan dalam karya itu mungkin yang paling mirip dengan apa yang penulis  buat 

karena penulis beranggapan saudara Ahmad Rifa’i memahami dan bahkan 

mempunyai hubungan emosional dengan sesuatu yang berhubungan dengan 

Hadramaut, Yaman dan Habaib.   

                                                           
8 Budi Sulistiono. Kontribusi komunitas Arab di Jakarta abad 19 dan awal abad 20 masehi, 

dalam http ://www.rabithah-alawiyah.org / id / jejak-rekam - kaum -sayid-di- nusantara – masa - 
kolonial-abab-xix/ Diakses tanggal 3 Mei 2016. 
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E. Metode  

Penelitian sejarah merupakan penelitian yang mempelajari kejadian-kejadian 

atau peristiwa-peristiwa pada masa lampau, bertujuan untuk membuat suatu 

rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Hal ini dilakukan dengan 

cara mengumpulkan, mengritik, memverifikasi serta mensintesiskan bukti untuk 

menegakan fakta-fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.9 Penelitian ini 

ditempuh dengan langkah-langkah menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu 

untuk mengetahui kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa masa lampau dengan 

cara mencari, menghimpun,mengevaluasi kemudian sumber-sumber data berdasarkan 

wilayah penelitian untuk di buat kesimpulan yang akurat Adapun langkah-langkah 

yang ditempuh penulis yaitu sesuai dengan metode penelitian sejarah ( Heuristik, 

Kritik, Interpretasi, dan Historiografi). 

1. Heuristik 

Adapun langkah pertama yaitu heuristik, dengan menggunakan tahapan ini 

penulis mendapatkan beberapa sumber dari hasil pencarian karya ilmiah yang 

dibukukan, maupun hasil skripsi dari para sarjana yang ada sangkut pautnya dengan 

apa yang penulis teliti. Sumber yang diperoleh adalah sumber yang sesuai dengan 

kebutuhan penilitian, seperti kumpulan arsip pencatatan nasab pada awal pendirian 

Rabithah Alawiyah, Struktuk Kepengurusan (SK), Program Kerja, dan ADART. 

Selain dari sumber yang berasal dari Rabithah Alawiyah, ada juga sumber yang 

                                                           
9 E. Kosim, Metode Sejarah Asas Dan Proses. (Bandung: UNPAD, 1984), hlm. 67.  
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diperoleh dari karya-karya para ulama klasik dan para intelektual Islam kontemporer. 

Dari semua sumber itu dapat disimpulkan bahwa seluruhnya adalah otentik tidak ada 

plagiarisme ataupun penyalahartian data. Pengujian sumber sejarah untuk 

memperoleh kredibilitas (dapat dipercaya). Diantaranya data-data yang diperoleh 

oleh peneliti adalah sumber-sumber primer yang menjadi pilihan penulis 

diantarannya sebagai berikut : 

a. Sumber Tertulis 

1) Buku  

a)  Buku Al-Hamid Al-Husaini, Mafahim Al-Khilafiyah (Pembahasan Tuntas 

Perihal Khilafiyah), (Bandung: Pustaka Hidayah 2008). Cetakan ke-IV. 

Buku ini dikategorikan sebagai sumber primer karena buku-buku ini berisi 

mengenai sekilas sejarah awal masuknya imigran Hadrami ke Nusantara, 

serta beberapa penjelasan mengenai Tarekat Ba’alawi di Indonesia. 

Penulisnya yang kebetulan adalah seorang Alawiyyin sehingga 

memberikan gambaran yang menarik tentang pengalamannya akan tradisi 

nasab dan tarekat Ba’Alawi.  

b) Idrus Alwi al-Masyhur, Sejarah, Silsilah & Gelar Keturunan Nabi 

Muhammad SAW di Indonesia, Singapura, Malaysia, Timur Tengah, India 

dan Afrika. Buku ini dikategorikan sebagai sumber primer karena buku-

buku ini berisi mengenai dinamika pencatatan keluarga nabi Muhammad 

Saw dari jalur Sayyid Ahmad bin Isa Al Muhajir yakni orang yang 
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pertama kali berhijrah ke wilayah Hadramaut, Yaman. Menariknya dalam 

buku ini terdapat penjelasan lengkap tentang marga-marga dari Ba’Alawi 

seperti As-Segaf, Al-Aidrus, Al-Habsyi, Al-Jufriy, dll.  

c) Siti Aminah, Sejarah Agama & Perkembangan Bangsa di Dunia, (Solo: 

Ramadhani tahun 1985), cetakan ke-1. Buku ini dikategorikan sebagai 

sumber primer karena buku-buku ini berisi mengenai sekilas sejarah awal 

masuknya imigran dari berbagai bangsa yang berdiaspora ke berbagai 

negara termasuk Indonesia.  

d) Umar Ibrahim, Thariqah Alawiyyah (Bandung: Mizan, 2001). Buku ini 

dikategorikan sebagai sumber primer karena buku-buku ini berisi 

mengenai pemikiran dari salah seorang tokoh besar yang mengembangkan 

Tarekat al Ba’Alawi yakni Habib Abdullah bin Alwi al Haddad. Mungkin 

ada beberapa ulama Hadrami berkata bahwasannya Imam Haddad ini 

adalah salah satu bapak pemikiran dari pada keberjalanan tarekat 

Ba’Alawi. 

e) Kitab Syamsu Dzhahirah, yakni kitab terbitan Hadramaut yang 

menjelaskan secara lengkap bagaimana ketersambungan nasab Bani Alawi 

di seluruh dunia. 

f) Kitab Mukhtar Mas’un, adalah suatu susunan Historiografi Indonesia yang 

membahas tentang sejarah Islam di seluruh dunia. 
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2)  Arsip 

a) Surat Edaran Rabithah Alawiyah yang disebar keseluruh cabang Rabithah 

Alawiyah seluruh Indonesia 

b) Dokumen persyartan pengajuan buku nasab Rabithah Alawiyah 

b. Sumber Benda 

a) Foto Mesjid Istiqlal Jakarta Pusat 

b) Foto Mesjid Kwitang Habib Ali bin Abdurrahman al Habsyi, Jakarta Pusat 

c) Foto Mesjid Riyadh, Solo - Jawa Tengah 

d) Foto Mesjid As Segaff, Solo – Jawa Tengah 

e) Foto Mesjid Masyhad An Nur, Cijurai Sukabumi - Jawa Barat 

f) Foto Mesjid At-Taqwa, Cirebon – Jawa Barat 

g) Foto Mesjid Sang Ciptarasa, Cirebon – Jawa Barat 

h) Foto Makam Habib Mundzir al Musawa, Jakarta Selatan 

i) Foto Makam Habib Husein bin Abubakar alaydrus, Jakarta Utara 

j) Foto Mesjid Martapura -Kalimantan Selatan 

k) Foto Makam Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, Kalampayan – 

Kalimantan Selatan 

l) Foto Kaligrafi lafazh asas Tarekat Ba’alawi “Ilmu, Amal dan Wara” di 

Rabithah Alawiyah, Jakarta Selatan. 

m) Foto Kaligrafi terombah Nabi Muhammad Saw di Rabithah Alawiyah, 

Jakarta Selatan. 
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c. Sumber Lisan 

1) Habib Ahmad bin Muhammad al attas (57 th) sebagai Ketua Maktab Daimi 

Jalan TB. Simatupang No. 7A, Rt.10 Rw.03, Kelurahan Tanjung Barat, 

Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. (Minggu, 10 April 2016 pukul 09.30) 

2) Habib Abdurrahman bin Syech al attas (93 th) sebagai sesepuh para Habaib 

di Jakarta bertempat tinggal di Asembaris Tebet Jakarta Selatan (Senin, 11 

April 2016 pukul 10.00) 

3) Habib Idrus Alwi al Mashyur (48 th) sebagai salah satu cendikiawan yang 

telah mengarang beberapa buku mengenai Alawiyin (Senin, 11 April 2016 

pukul 13.00) 

4) Habib Faisol bin Syihab (58 th), sebagai ketua Rabithah Alawiyah Kota 

Bandung (10 April 2016 pukul 13.00) 

Sumber-sumber sekunder yang menjadi pilihan penulis diantarannya sebagai 

berikut : 

a. Sumber Tertulis 

1)  Buku 

a) Addzkiratus Tsaminah Lilahlil-Istiqamah (Simpanan Berharga) karya 

H.M Sjarwani Abdan.  

b) Qosidah Burdah Imam Bushiry karya H.M Sjarwani Abdan 

c) ‘I’tiqad Ahlussunnah Wal-jama’ah karya Siradjuddin Abbas 
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d) Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Pemikiran dan Peradaban Abdullah 

karya Taufik Abdullah 

e) Penyebaran Islam di Asia Tenggara-Asyraf Hadhramaut Dan Peranannya 

karya Muhammad Hasan Al-Aydrus 

f) Thariqah Menuju Kebahagiaan-Pengantar Tentang Kaum Alawiyyin 

karya Muhammad Al-Baqir 

g) Sejarah Masuknya Islam di Timur Jauh karya Alwi bin Thahir Al Haddad 

Dengan Catatan & Tahqiq Sayyid Muhammad Dhia’ Shahab 

h) Al-Hinduan, AbdussalamRasulullah SAW Mempunyai Keturunan & Allah 

Memuliakannya karya Abdussalam Al-Hinduan 

i) Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad SAW karya HMH Al-Hamid 

Al-Husaini 

j) Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW karya HMH Al-Hamid Al-Husaini 

k) Ensiklopedia Nasab Al Husaini Seluruh Dunia karya Sayyid Bahruddin 

Azmatkhan Al-Husaini & Sayyid Shohibul Faroji Azmatkhan Al-Husaini 

l) Politik Belanda Terhadap Islam Dan Keturunan Arab Di Indonesia karya 

Hamid al-Gadri 

m) Sejarah Silsilah & Gelar ‘Alawiyin (Keturunan Imam Ahmad bin Isa Al-

Muhajir) karya Aidarus Alwee Al-Mashoor 

n) Biografi Ulama Hadramaut karya Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al Mahsyur  
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o) ATM HABAIB (aqidah+thariqah+madzhab keturunan Imam Ahmad bin 

Isa al-Muhajir) karya Idrus Alwi Al-Masyhur 

p) Jalan Nan Lurus-Sekilas Pandang Tarekat Bani ‘Alawi karya Novel bin 

Muhammad Alaydrus 

q) 105 Hadis Keutamaan Ahlul Bait karya Jalaluddin As-Suyuthi 

2)  Arsip 

a) Softfile cabang-cabang Rabithah Alawiyah seluruh Indonesia 

b) Dokumen Rabithah Alawiyah & Maktab Daimi catatan statistik nasab 

Buku-buku tersebut dikategorikan sebagai sumber sekunder karena sumber 

tersebut hanya dijadikan sebagai bukti pendukung terhadap realisasi perjalanan 

tarekat Ba’alawi dan Rabithah Alawiyah di Indonesia. 

2. Kritik  

Tahap selanjutnya ialah verifikasi atau kritik terhadap keabsahan sumber, di 

mana tahap ini penulis berupaya menentukan keaslian sumber. Setelah penentuan 

keaslian sumber, penulis harus meyakinkan bahwa sumber yang asli itu dapat 

diketahui kredibilitasnya atau dapat dipercaya.10 Uraian tersebut dapat terangkum dan 

lebih akrab dikenal dengan kritik ekstern dan intern. Untuk membuktikan kebenaran 

itu maka dalam analisis kritik menjadi hati-hati terhadap sumber yang diperoleh maka 

dilakukan verifikasi sumber. Berikut penjelasan yang lebih spesifik mengenai 

keduanya: 

 
                                                           

10 Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005), hlm. 97-98 
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a. Kritik Ekstern 

Tahapan kritik yang dilakukan dengan tujuan meneliti apakah sumber yang 

diperoleh itu layak, dikehendaki atau tidak. Dalam penelitian sejarah, sumber sejarah 

dikatakan layak bilamana sumber itu otentik atau tidak. Kritik ekstern juga digunakan 

untuk membedakan satu tipuan atau suatu misrepresentasi dari sebuah dokumen yang 

asli, karena pemalsuan dokumen dalam keseluruhan atau untuk sebagian, meskipun 

bukan merupakan suatu hal yang biasa, namun cukup sering terjadi, sehingga seorang 

sejarawan yang cermat harus senantiasa waspada. Kritik ekstern digunakan untuk 

mereforasi teks, yaitu dengan cara mengumpulkan beberapa copian teks, untuk 

kemudian dibandingkan dan dianalisis.  

Cara kerjanya ialah, melakukan pengujian sumber sejarah untuk memperoleh 

otentisitas (kebenaran/kesesuaian data). Sumber yang diperoleh adalah sumber yang 

sesuai dengan kebutuhan penelitian dimulai dari tanggal pembuatan sumber berada 

dikisaran tahun 1928 hingga tahun 80 dan 90-an,  seperti kumpulan arsip pencatatan 

nasab pada awal pendirian Rabithah Alawiyah, Struktur Organisasi Rabithah 

Alawiyah, dan Program Kerja Rabithah Alawiyah. Selain dari sumber yang berasal 

dari Rabithah Alawiyah, ada juga sumber yang diperoleh dari karya-karya para 

Ulama klasik dan para Intelektual Islam Kontemporer. Dari semua sumber itu dapat 

disimpulkan bahwa seluruhnya adalah otentik tidak ada plagiarisme ataupun 

penyalahartian data. 
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b. Kritik Intern 

           Pengujian sumber sejarah untuk memperoleh kredibilitas (dapat dipercaya) 

Sumber yang diperoleh sebagian besar adalah hasil dari penelitian para Akademisi 

baik di dalam dan luar negeri, maka dari itu satu sama lain ada yang saling 

menguatkan ada juga yang bertentangan, suatu hal yang wajar dalam tradisi 

Intelektual. Namun dapat teratasi dengan proses analisis, korborasi dan komparasi 

antar satu sama lain.  

Kritik intern digunakan untuk meneliti keabsahan tentang kesahihan sumber 

(kredibilitas). Kritik intern digunakan untuk menganalisis pembuktian kebenaran 

sebuah fakta sejarah. Kritik intern menggunakan hipotesa interogatif, karena hipotesa 

ini lebih baik dibandingkan dalam bentuk deklaratif, hipotesa interogatif bersifat 

tidak mengikat sebelum semua bukti selesai diperiksa. Dan sedikit membantu 

sejarawan untuk memecahkan suatu masalah karena pertanyaan tersebut langsung 

menuju ke jawaban.  

           Cara kerja dalam verifikasi kritik intern ialah dengan melakukan penilaian 

pribadi, yaitu kemampuan dan kemauan daripada saksi untuk memberikan kesaksian 

yang dapat diandalkan, yang ditentukan oleh sejumlah faktor didalam personalitas 

dan situasi sosial, yang kadang disebut “unsur pribadinya” (personal equation). Kritik 

intern juga menggunakan aturan-aturan umum, dimana seorang sejarawan  adalah 

penuntut, pembela, hakim, dan juri menjadi satu. Pada proses kritik intern penulis 

emulainya dari membaca sebagian bab yang tertera dalam tulisannya sehingga 
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penulis melihat ejaan yang dipakai serta gaya bahasa yang diterapkan. Selain itu 

penulis pun melihat latar belakang akademi penulis, karena dapat mempengaruhi 

kualitas dan bobot suatu buku yang ditulisnya agar penulis memahami bahwa buku 

ini dibuat oleh sorang yang sudah mempuni dibidangnya bukan ajang coba-coba dan 

asal-asalan. Dan sebagai hakim penulis tidak mengesampingkan bukti apapun asal 

relevan. Kesaksian yang  kredibel harus  lulus ujian. Dan yang  merupakan subjek 

pemeriksaan adalah saksi primer dan detailnya, bukan seluruh sumber sebagai 

keseluruhan.  

3. Interpretasi 

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis dapat memperoleh data dan fakta 

yang mudah untuk dipahami, sehingga pada tahapan interpretasi ini dibuat untuk 

menganalisis organisasi yang menghimpun Habaib yakni Rabithah Alawiyah. 

Berkenaan dengan hal ini, agar penulis mudah dalam menafsirkan fakta-fakta sejarah 

mengenai Rabithah Alawiyah ada beberapa kalimat hasil dari interpretasi yakni 

dalam rangka memelihara dan meningkatkan harkat dan martabat umat Islam di 

Indonesia, khususnya keluarga Alawiyyin melalui usaha-usaha sosial kemasyarakatan 

dan pendidikan serta da’wah Islamiyah melalui pembinaan akhlak karimah serta 

ukhuwah Islamiyah dalam persatuan berbangsa dan bernegara, maka dua bulan 

setelah peristiwa Sumpah Pemuda, beberapa tokoh Alawiyin menganjurkan kepada 

Pemerintah Belanda untuk mendirikan perkumpulan kaum Alawiyin yang bernama al 

– Rabithatoel - Alawijah berdasarkan akte Notaris Mr. A.H. Van Ophuijsen No. 66 
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tanggal 16 Januari 1928 dan mendapat pengesahan dari pemerintah Belanda pada 

tanggal 27 Desember 1928 (1346 H), yang ditandatangani oleh GR. Erdbrink 

(Sekretaris Pemerintah Belanda). 

Proses penafsiran terhadap data-data yang telah diseleksi atau dilakukan kritik 

sumber. Proses Interpretasi inilah sejarawan dituntut untuk mampu manafsirkan 

makna-makna, atau kejadian-kejadian yang pada mulanya masih terkubur menjadi 

suatu rangkaian cerita sejarah yang harmonis dan masuk akal. Interpretasi atau 

penafsiran sejarah seringkali disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis berarti 

menguraikan dan secara terminologi berbeda dengan sintesis yang berarti 

menyatukan, namun keduannya antara analisis dan sintesis dipandang sebagai metode 

utama dalam interpretasi.11 

Di dalam proses interpretasi kontribusi Rabithah Alawiyah dalam penyebaran 

Tarekat Al Ba’alawi, penulis berusaha mencapai pengertian bahwa perkembangan 

dan  perubahan yang terjadi pada warna Islam di Indonesia. Data dan sejarah 

mengandung beberapa sebab yang membantu mendapatkan keterangan dalam 

berbagai bentuknya. 

 Dalam penelitian sejarah Islam yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan 

yang diperintahkan oleh Allah SWT sebagai tempat pelaksanaan ajaran Islam, dengan 

ungkapan tertinggi dari nilai-nilai luhur suatu kehidupan manusia yang juga 

melakukan ajaran Islam.  

                                                           
11 Kuntowijoyo, Ibid., hlm. 100. 
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Dalam penelitian ini tidaklah jauh dari fungsi organisasi secara umum, 

terutama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yaitu wadah persatuan orang-

orang Indonesia keturunan Arab. 

Setelah kemerdekaan sekitar tahun 1950 kegiatan organisasi makin terasa, 

karena perkembangan Islam di Nusantara sangat cepat. Menjadikan banyak dinamika 

kegiatan pada tahun ini. Berdirinya majelis ta’lim dan banyaknya para habaib yang 

mulai dakwah secara terang-terangan yaitu dengan menggelar acara maulid Nabi 

Muhammad disertai ceramah agama. 

 Tepatnya tahun 1990 Rabithah Alwiyah menjadi salah satu wadah yang 

paling sibuk karena pada masa ini para sayyid mulai mendaftarkan dirinya agar 

mendapatkan legitimasi sebagai Habaib. 

Di Tahun 2000-2007 menurut salah satu jurnal dan penelitian Islam di Betawi 

terjadi istilah “Hadramaut Sentris” yang disini di pelopori oleh para alumni dari 

pondok pesantren Rubath Tarim dan Darul Mustafa Tarim Hadramaut Yaman, 

mereka menyebarkan konsep dan gaya dakwah Islam Hadrami yang ber-Tareket Bani 

Alawi. Diantaranya melakukan kegiatan Maulid, Haul, Manaqib dan Rattib. Diantara 

kitab-kitab yang sering di ijazahkan adalah Kitab dzikir Rattibul Attas karangan al 

Habib Umar bin Abdurrahman al Attas, Kitab dzikir Rattibul Haddad karangan Imam 

Abdullah bin Alwi al Haddad, Kitab Maulid Simthud Duror karangan Habib Ali bin 

Muhammad bin Husein al Habsyi, Kitab Maulid Adhiya Ulami karangan Habib Umar 

bin Salim bin Hafidz, dan lain-lain.  
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4. Historiografi 

Tahapan yang terakhir adalah tahapan historiografi. Tahapan historiografi 

merupakan tahapan akhir dari sebuah penelitian sejarah. Pada tahap ini penulis 

menjelaskan apa yang akan dijelaskan oleh penulis pada BAB I, BAB II, BAB III, 

BAB IV, sampai penutup secara singkat. 

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya mencakup: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka dan metode 

penelitian yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. 

BAB II Merupakan bab yang membahas tentang gambaran umum tentang 

diaspora bangsa Arab di Indonesia yang pertama, sejarah masuknya bangsa Arab di 

Indonesia, yang teridiri dari tiga gelombang yaitu gelombang pertama abad ke-7 M, 

gelombang kedua abad 13-15 M dan gelombang ketiga abad 17-18 M. Kedua, 

membahas Sejarah Rabithah Alawiyah yang diantarannya, mengenal Rabithah 

Alawiyah, Hubungan dengan Tarekat Ba’Alawi dan Ajaran Tarekat Ba’Alawi 

BAB III Merupakan bab yang membahas tentang kontribusi Rabithah 

Alawiyah dalam penyebaran Tarekat Ba’Alawi antara lain: pertama, periode sebelum 

kemerdekaan 1928-1945, mengenalkan tradisi nasab, mengenalkan ahlul bait Nabi 

Muhammad Saw, mengenalkan Tarekat Ba’alawi dan mendirikan pondok pesantren. 

Kedua, masa kemerdekaan (1945-2007), diantaranya, dakwah secara terang-terangan, 

menjalankan konsep Tarekat Ba’alawi terdiri dari, Maulid Nabi, Haul, Manaqib, 
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Ratib, Pengiriman Santri ke Rubath dan Darul Mustofa dan beasiswa Universitas Al-

Ahgaf Yaman. 

BAB IV Merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan atau 

jawaban dari rumusan masalah. 

 


