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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tarekat merupakan institusi tasawuf
1
 yang menjadi lembaga kekuatan politik 

di Indonesia, bahkan di dunia Islam, karena mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam membina solidaritas, yaitu mempersatukan serta memperkuat 

posisi Islam dalam negara dan masyarakat, tarekat pun menjadi benteng 

pemersatu baik ketika melawan penjajah maupun menjadi lembaga dakwah yang 

efektif setelah kemerdekaan. Sartono Kartodirjo mengatakan bahwa tarekat pada 

abad ke-19 M menunjukkan peranan penting dan berkembang menjadi golongan 

kebangkitan paling dominan. Walaupun pada mulanya tarekat merupakan gerakan 

kebangkitan agama, tetapi pada perkembangan selanjutnya tarekat berangsur 

menjadi kekuatan organisasi politik keagamaan, bahkan menjadi alat paling 

efektif untuk mengorganisasikan gerakan keagamaan dan doktrinisasi cita-cita 

kebangkitan kembali.
2
  

Perubahan tersebut sesuai dengan fitrah manusia yang bermula dari pola 

pemikiran yang dikendalikan teologi, kemudian ide-ide abstrak para filosof dan 

akhirnya disempurnakan oleh era positivistik dan saintifik seperti sekarang ini. 

Menurut Durkheim kebutuhan pokok manusia akan selalu terikat pada komunitas. 

Bagi Numa Denys Fustel de Coulanges kehidupan sehari-hari masyarakat 

mengakar dalam nilai-nilai imperatif dan diatur oleh tradisi-tradisi leluhur yang 

diagungkan dan ditaati berdasarkan kepercayaan agama klasik.
3
 

                                                           
1
 Tasawuf )Sufisme  dari bahasa Arab: تصف ) adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara 

menyucikan jiwa, menjernihkan akhlaq, membangun dhahir dan batin, untuk memporoleh 

kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud (menjauhi 

kesenangan duniawi) dalam Islam, dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme 

Islam, (PM. Gunawan, Pengantar Ilmu Tasawuf, http://www.masgunku.wordpress.com. 

2009). 

Syekh Abdul Qadir al-Jailani berpendapat tasawuf adalah mensucikan hati dan melepaskan 

nafsu dari pangkalnya denngan khalawt, riyadloh, taubah dan ikhlas. (Cecep Alba, Tasawuf 

dan Tarekat, Dimensi Esoteris Ajaran Islam, 2011:11). 

Berkata Imam Ibnu Al Jauzi: “Tasawuf adalah suatu aliran yang lahirnya diawali dengan sifat 

zuhud secara keseluruhan, (Abdullah Taslim, hakikat Tasawuf),  

http://dear.to/abusalma::Maktabah Abu Salma al-Atsari, 2008. 
2 Sartono Kartodirdjo, Pemberontakan Petani Banten 1888 (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), h. 211-225. 
3
 Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion (Jogjakarta: IRCiSoD, 2012), h. 134. 

http://dear.to/abusalma::Maktabah
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Islam akan kaffah (sempurna) apabila di dalamnya terintegrasi empat aspek 

pondasi pokok yaitu (1). Akidah, (2). Syariah, (3). Hakikat, dan (4). Makrifat. 

Aspek akidah melahirkan ilmu tauhid, dari syariah lahir ilmu fikih dan dari 

hakikat lahir ilmu tasawuf serta makrifat melahirkan ihsan dan akhlak. Perpaduan 

empat aspek tersebut dapat dilihat dari tasawuf tidak bisa diamalkan sendirian 

tanpa syariah seperti halnya syariah tidak bisa diamalkan tanpa landasan akidah. 

Menurut Imam Malik, sebagaimana dikutip dari al-Ghazali “Mengamalkan 

tasawuf tanpa fikih adalah kezindikan, juga sebaliknya berfikih tanpa tasawuf 

adalah kehampaan spritual yang didapatkan, memadukan antara keduanya adalah 

pencapaian hakikat kebenaran”. Dimensi esoteris (tasawuf) sangat penting dalam 

kesempurnaan pengamalan ajaran Islam.
4
 

Selanjutnya tasawuf dengan tarekatnya mempunyai pengaruh besar dalam 

berbagai kehidupan sosial, budaya dan pendidikan yang banyak tergambar dalam 

dinamika dunia pesantren salafi yang berdomisili di desa yang umumnya 

bernafaskan sufistik, karena banyak ulama berafiliasi dengan tarekat. Kondisi 

semacam ini menjadi pupuk penyubur organisasi-organisasi tarekat yang 

berkembang di duinia Islam, khususnya Indonesia. Banyak sekali tarekat yang 

berkembang dan tersebar di berbagai daerah, seperti yang dikatakan Abubakar 

Aceh, di Indonesia terdapat sekitar 41 ajaran tarekat.
5
 Sedangkan Nahdhatul 

Ulama (NU) melalui Jam‟iyah Tharikat Mu‟tabaroh Al-Nahdhiyyah-nya 

mengatakan, jumlah tarekat di Indonesia yang diakui keabsahannya (mu’tabaroh) 

sampai saat ini ada 46 tarekat.
6

 Asy-Sya‟rani, dalam Mizan al-Kubra, 

menyebutkan bahwa jumlah tarikat dalam syari‟at Nabi Muhammad Saw., 

terdapat 360 jenis tarekat.
7
  

Nama-nama tarekat yang masuk ke Indonesia menurut para Ulama NU yang 

tergabung dalam Jam’iyyah Ahluth Thariqah Al Mu’tabarah Al Nahdliyah dan 

dinyatakan Mu’tabar (sanadnya sampai pada Baginda Rasulullah Saw), antara 

                                                           
4
 Abu Bakar al-Ma‟ruf, Kifayah al-AtQiya wa minhaj al-Ashfiya (Semarang: Maktabah Thaha, tt.), 

h. 8-13. 
5
 Abu Bakar Aceh, PengantarIlmu Thariqat (Solo: Ramadani, 1992), 303; lihat juga Fu‟ad Su‟adi, 

Hakikat Thariqat Naqsabandiyah (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993), h. 12.  
6
 Idaroh „Aliyah, Thariqah Mutabarah Nahdiyah (Semarang: Toha Putra, t.th), h. 37. 

7
 Al-Sya‟rani. Mizan al-Kubra (Mesir: dar al-Ma‟riah, 1343 H.), juz I. h. 30. 
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lain: Umariyah; Usysyaqiyyah; Naqsyabandiyah; Bakriyah; Qadiriyah; Idrusiyah; 

Syadziliyah; Utsmaniyah; Rifaiyah „Alawiyah; Ahmadiyah; Abbasiyah; 

Dasuqiyah; Zainiyah; Akbariyah; Isawiyah; Maulawiyah; Buhuriyyah; 

Kubrawiyyah; Haddadiyah; Sahrowardiyah; Ghaibiyyah; Khalwatiyah; 

Khodiriyah; Jalwatiyah; Syathariyah; Bakdasiyah; Bayumiyyah; Ghazaliyah;                

Malamiyyah; Rumiyah; Uwaisiyyah; Sa‟diyah; Idrisiyah; Jusfiyyah; Akabirul 

Auliya‟; Sa‟baniyya; Subbuliyyah; Kalsaniyyah; Matbuliyyah; Hamzaniyyah; 

Bairumiyah; Sammaniyah dan Tijaniyah.
8
 

Pada permulaan Islam, perkembangan dan pengaruh tarekat hanya dikenal dua 

macam tarekat, yaitu: Pertama, Tarekat Nabawiyah, Tarekat Muhammadiyah atau 

Tarekat Syar‟iyah, yaitu amalan yang langsung dicontohkan Nabi Saw untuk umat 

secara umum dan dilaksanakan secara murni tanpa ada campur tangan dari yang 

lain. Kedua, Tarekat Salafiah, yaitu amalan khusus yang diajarkan Nabi Saw yang 

biasa dilakukan oleh Shahabat dan Tabi‟in dengan tujuan utama memelihara dan 

membina syari‟at Rasulullah Saw, tarekat tersebut dinamakan tarekat Salaf al-

Shalih.
9
  

Di antara tarekat-tarekat yang berkembang di Indonesia merupakan produk 

dari gerakan sufi internasional seperti tarekat Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh 

Abd al-Qadir al-Jailani (470-560 H.), tarekat Naqsabandiyah didirikan oleh Baha‟ 

Naqsaband al-Bukhori (717-791 H.), tarekat Syaziliyah yang didirikan oleh Abu 

al-Hasan al-Syazili yang berasal dari Syaziliyah, Tunisia, (w. 686 H.), tarekat 

Rifa‟iyah yang didirikan oleh Syeh Akhmad al-Rifa‟i (W. 578 H.), tarekat 

Suhrawardiyah yang didirikan oleh Abu Najib al-Suhrawardi (490-565 H.), dan 

„Tarekat Tijaniyah”.  

Tarekat Tijaniyah adalah nama yang dinisbatkan kepada Syekh Abu al-Abbas 

Ahmad Ibn Muhammad at-Tijani yang lahir pada tahun 1150 H., di „Ain Madi 

Aljazair, dari pihak ayahnya keturunan Hasan Ibn Ali Ibn Abi Thalib, sedangkan 

kata At-Tijani diambil dari suku yang bernama Tijanah dari pihak ibu. Syekh 

Ahmad at-Tijani dikenal di dunia Islam melalui ajaran tarekatnya yang sampai 

                                                           
8 Hasil Keputusan Kongres & Mubes Jam‟iyah Ahli Thariqah Mu‟tabaroh An Nahdliyah, pada 

hasil Mu‟tamar kedua  (Pekalongan, l 8 Jumadil Ula 1379 H / 9 November 1959), h. 25. 
9
 H.A. Fuad Said, Hakikat Tarekat Naqsyabandiah. Jakarta: Pustaka al Husna Baru, 2005. 
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sekarang tersebar di 18 negara di antaranya: Kerajaan Maroko, Pakistan, Tunisia, 

Mauritania, Sinegal, Perancis, Amerika, Cina dan Indonesia. Tarekat Tijaniyah 

masuk ke Indonesia pada awal abad ke-20 M., pada masa awal kehadirannya, 

penyebaran tarekat Tijaniyah terpusat di Cimahi Bandung yang dikembangkan 

oleh Syekh Usman Dhamiri, di Cirebon dikembangkan dari Pesantren Buntet 

melalui K.H. Anas dan K.H. Abbas, di Probolinggo Jawa Timur dikembangkan 

melalui K.H. Khazin Syamsul Mu‟in, di Madura oleh K.H. Jauhari Khatib, dan di 

Garut dikembangkan oleh K.H. Badruzzaman. Sampai sekarang ajaran tarekat 

Tijaniyah telah berkembang di beberapa provinsi di Indonesia di antaranya: Jawa 

Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTT, Kalimantan, Lampung dan 

Sulawesi. Khusus di Jawa Barat tarikat Tijaniyah telah menembus hampir ke 

seluruh kabupaten atau kota.
10

 

Berbeda dengan tarekat-tarekat lain, tarekat Tijaniyah tidak mempunyai 

silsilah tarekat, sebab Ahmad al-Tijani menerima titah langsung dari Rasulullah 

Saw. Karena syeikh al-Tijani mendapat Talqin Barzakhi langsung dari Rasulullah 

Saw. Talqin adalah pengajaran dan barzakh adalah alam di antara dunia dan 

akhirat. Talqin barzakhi berarti pengajaran yang dilakukan oleh seseorang setelah 

ia berada di alam barzakh. Dalam tradisi sufi, khususnya tarekat, berjumpa 

Rasulullah Saw., dan sekaligus mendapatkan pengajaran dari beliau “walaupun 

sudah wafat” bisa terjadi, dan biasa dilakukan oleh seorang wali. Bahkan para 

wali mengaku hal ini dialaminya dalam keadaan jaga (yaqzdah). Tarekat 

Tijaniyah tidak mengenal mursyid, tapi mereka menggantinya dengan istilah 

muqaddam dan khalifah. 

Tujuan tarekat Tijaniyah sama dengan tarekat pada umumnya, yaitu 

mendekatkan diri kepada Allah Swt, memperoleh ampunan dan ridha-Nya menuju 

pada keshalihan individu. Pengikutnya tidak dibenarkan berpolitik praktis, sebab 

hal itu identik dengan permusuhan, persaingan atau kebencian. Hidup bersih dan 

makanan halal adalah sesuatu hal yang harus diprioritaskan, karena kebersihan 

jasmani berpengaruh kepada bathin/rohani. Untuk menghasilkan hati bersih, 

                                                           
10

 G.F. Pijper, Fragmenta Islamica, Beberapa Studi Mengenai Sejarah Islam di Indonesia Awal 

Abad XX (Jakarta: UI-Press, 1980), h. 81-82. 
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makanan serta faktor pendukung (finansial) pun harus bersih dan halal, tanpa itu 

tabir ilahiyah sulit terungkap. Tujuan lain adalah saling tolong menolong baik 

dengan antar pengikut, maupun dengan masyarakat umum, sehingga tercapai 

keshalihan social yang memberi manfaat bagi banyak orang. 
11

 

Beberapa hal yang krusial dari tarekat Tijaniyah adalah: Pertama, amalan 

wirid tijaniyah diperoleh Syeikh Tijani, ra. langsung dari Rasullullah Saw secara 

yaqdhah (sadar bukan mimpi) tanpa adanya silsilah sanad seperti tarekat yang lain. 

Kedua, tarik ulur para ulama dalam menentukan kemuktabaran Tijaniyah yang 

merupakan salah satu sebab kesolidan organisasi tersebut. Ketiga, membaca wirid 

untuk menyatukan ruh dengan ruh asbabul maujud. Keempat, memiliki alam 

barzah sendiri. Kelima, semua pengikut Tijaniyah akan masuk surga bersama 

dengan Rasulullah Saw sebagai assabiqunal awwaluun (rombongan pertama). 

Keenam, semua tarekat pada akhirnya akan bergabung di bawah tarekat 

Tijaniyah.
12

 

Majalah Umat (2008) dalam tema: “Aliran Sesat Kian Menjamur”, 

memaparkan karakter tarekat Tijani meyakini bahwa: (1). Membaca beberapa 

dzikir tertentu untuk menyatukan ruh diri dengan ruh Nabi Muhammad Saw; (2). 

Meyakini bahwa mereka memiliki alam barzah sendiri; (3). Akan masuk surga 

bersama Rasulullah Saw, dalam assaabiquunal awwaluun (Golongan Pertama); 

(4). Menempatkan Syaikh Tijani wali penutup dan pemberi syafa‟at di dunia dan 

akhirat; (5). Meyakini pahala membaca shalawat fatih sebanding dengan 

membaca enam kali al-Quran.
13

 

Kenapa tarekat sangat menjamur di kalangan umat islam? Hal ini disebabkan 

tarekat adalah cara mendekatkan diri kepada Allah Swt., sekaligus merupakan 

amalan keutamaan (fadha’il al-‘amal) dengan tujuan memeroleh rahmat Allah swt, 

memeroleh ketenangan batin, mendapatkan nur ilahi. Bahkan ketika dzikir (wirid) 

mendapatkan pengalaman spiritual imdad (menjiwa/trance) melalui riyadhah 

                                                           
11

 Ikyan Sibaweh Badruzzaman,  al-Jauhar al-Musawwah, (Garut: Zawiyah Thariqat Tijaniyah, 

1996), h. 7-21. 
12

 Majalah as-Sunnah, edisi 10/Thn XI/1428 H/2008. Diterbitkan oleh Yayasan Lajnah Istiqomah 

Surakarta-Solo. 
13 Majalah ummat. Aliran Sesat Kian Menjamur. Edisi 06. 26/12/2008.  
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(latihan) terus menerus tanpa henti, kontiniu dan tertib akan menjadi hiasan kalbu 

para ahli ma‟rifat.
14

 Imam Abdul Qadir al-Jaelani dalam kitab al-Guniyah jilid 1, 

mengatakan: “Wajib bagi orang yang hendak menyelami ilmu agama berpegang 

teguh pada Syahadatain, dan menjauhi hal-hal yang akan menodai agama serta 

ber’itiqad dengan hatinya wahdaniyat kepada Allah Swt”.
15

 

Selain itu manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin dapat 

hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Walaupun intensitas saling membutuhkan 

kepada yang lain tidak sama, seperti yang dikatakan Emile Durkheim bahwa 

masyarakat yang homogen lebih solider dari pada masyarakat yang heterogen. 

Dalam teori fakta sosial, beberapa hal merupakan faktor eksternal bagi individu, 

diantaranya: (1). Tiap orang dilahirkan dalam masyarakat yang terus berkembang 

dan yang telah memiliki suatu organisasi atau struktur yang pasti serta 

mempengaruhi kepribadiannya; (2). Fakta-fakta sosial merupakan hal yang berada 

di luar pribadi seseorang, dalam arti bahwa setiap individu manapun, hanyalah 

suatu unsur tunggal dari totalitas pola hubungan yang membentuk suatu 

masyarakat. Penekanan dari tesis Durkheim ini adalah bahwa tidak ada satu teori 

atau analisis mana pun yang mulai dari individual, tak akan mampu memahami 

sifat-sifat spesifik dari fenomena sosial. Kriteria lain yang diterapkan Durkheim 

dalam menjelaskan sifat dari fakta-fakta sosial, merupakan kriteria yang empiris, 

yaitu hadirnya paksaan moral, bahasa, hukum, kebiasaan, ide, nilai, tradisi, teknik, 

sampai pada produk yang dihasilkan masyarakat. Sebagai gambaran, saat kembali 

ke masa lalu yang berlandaskan ide-ide seperti kontrak sosial (social contract) 

bahwa masyarakat tercipta pertama kali dari dua individu yang sepakat untuk 

kerjasama. Seseorang mengatakan, “Saya akan melakukan ini, jika anda 

melakukan itu”. Bila mereka sepakat maka terjadilah sebuah masyarakat. Bagi dia, 

sejarah bahkan pra sejarah telah mengatakan dengan riil bahwa setiap individu 

yang lahir akan mendapatkan kelompok, keluarga, klan, suku dan bangsa, mereka 

hidup dan tumbuh dalam konteks kelompok tersebut.
16

  

                                                           
14

 Syaikh Ahmad Athailah, Mutu Manikam dari kitab al-Hikam. (Surabaya: Mutiara Ilmu. 1995), h. 

233-235. 
15

 Syaikh Abdul qadir al-Jailani. Al-Guniyah. (Al-Maktabah al-Si‟biyah. 470-560 H), h. 2 
16

 Daniel L. Pals, Seven Theories ....., h. 136-139. 
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Sebagai contoh, kontrak sosial masyarakat purba selalu terikat dengan 

sumpah dan ritus sakral keagamaan mereka yang melibatkan dirinya dan orang 

lain bahkan melibatkan Tuhan. Solidaritas sosial menjadi sangat diutamakan yang 

menjadi dasar struktur kehidupan sosial. Bagi Durkheim perbedaan mendasar 

antara masyarakat purba dengan masyarakat modern adalah usaha masyarakat 

purba yang ingin selalu mewujudkan kesatuan dalam “Solidaritas mekanik” 

bercirikan ikatan kesadaran desa, memenuhi kebutuhan sendiri, tidak ada 

spesialisasi dan pembagian kerja yang nyata, jika seorang individu hilang maka 

tidak akan terlalu berpengaruh. Berbeda dengan masyarakat modern yang 

mengalami perubahan pola dengan berbagai karakter “Solidaritas Organik” di 

antaranya: Masyarakat diikat dengan kebutuhan bersama, hubungan antar individu 

dan kelompok saling membutuhkan, adanya pembagian tugas, dan jika satu hilang 

maka berdampak nyata pada kelompok tersebut.
17

  

Selanjutnya tarekat Tijaniyah menjadi fokus penelitian, karena memiliki 

beberapa keunikan yang berbeda dengan aliran tarekat lainnya terutama dalam 

doktrin (ajaran), ritus, propan dan sakral, institusi dan silsilah Tijaniyah yang 

berimplikasi pada solidaritas para ikhwan Tijaniyah itu sendiri. Di antara 

keunikannya adalah idea konsep zuhud, jika melihat definisi menurut etimologi 

khilaf al raghbati (kebalikan dari senang), alhasil zuhud kebalikan dari hub al 

dunya artinya cinta terhadap dunia. Zuhud bisa diartikan juga sebagai inshiraf al 

raghbati ‘an al Syai’i ilaa maa Huwa khairun minhu (berpaling dari mencintai 

sesuatu menuju sesuatu yang lebih baik) seperti barang siapa lebih memilih 

menjual dunia untuk akhirat itu dinamakan zuhud pada dunia, atau sebaliknya 

barang siapa yang menjual akhirat untuk dunia dia juga disebut zuhud pada 

akhirat. Sedangkan menurut terminologi zuhud adalah faqdu ‘alaaqaati al-Qalbi 

bi al-Maali, wa laisa Hua Faqdu al-Maali (mengosongkan hati dari harta dunia, 

bukan berarti tidak memiliki harta dunia). Maka janganlah kalian mengira bahwa 

nabi Sulaiman a.s. dengan melimpahnya kekayaan itu hub al-Dunya justru dia 

orang yang paling zuhud. Tetapi ada juga yang mendefinisikan zuhud dengan 

makna lain seperti syaekh al-Junaidy r.a. yang mengatakan zuhud adalah  khalwu 

                                                           
17

 Daniel L. Pals, Seven Theories.... ., h. 136-139 
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al-Aidiy min al-imlaakiy wa al-Quluubiy min al-Tatabi’i. atau istishghaaru al-

Dunya wa Mahwa aatsaariHa min al-Qalbiy (mengosongkan tangannya dari 

memiliki sesuatu dan mengosongkan hati darinya. Atau menghinakan dunia dan 

melebur keni‟matannya). Abu Sulaiman al-Daaraaniy mengatakan zuhud adalah 

meninggalkan sesuatu yang mengakibatkan lalai dari Allah Swt. Sufyan al-

Tsauriy mengatakan zuhud terhadap dunia adalah Qashru al-Amal (tidak banyak 

angan-angan).
18

  

Melihat fakta sosial di lapangan terutama di KBB banyak ikhwan tarekat 

Tijaniyah menjadi pengusaha sukses, menjadi para pejabat, dosen, dan lain 

sebagainya. Hal tersebut unik melihat teori zuhud dan histori kemunculan tarekat 

yang notabene melawan sifat hub al-Dunya dan berpoya-poya ketika masa 

khalifah baik bani Umayah maupun bani Abasiyah, sehingga banyak dari 

kalangan ulama Sufi dan para ikhwan tarekat lebih memilih Uzlah ke gunung-

gunung menghindari gersangnya dunia dan lebih memilih taqarub dengan 

berbagai metode dzikir. Untuk itu perlu diteliti lebih lanjut idea konsep zuhud 

menurut Shahib al-Thariqhah atau para Mursyid atau Muqaddam. 

Keunikan kedua solidaritas organisasi Tijaniyah terutama yang ada di wilayah 

KBB, sehingga ketika ada acara seperti ijtima’ atau ‘idul khatmi para ikhwan 

seperti dikomando secara serempak berduyun-duyun mendatangi acara tersebut 

dengan suka rela dan penuh semangat kebersamaan dalam mensukseskannya 

dengan saling membantu ditengah-tengah hingar-bingar dinamika materialis. 

Mereka mendedikasikan diri harta bahkan seluruh jiwa raga demi solidaritas antar 

pengikut tarekat, sehingga mengundang pertanyaan besar, ada apa dengan ini 

semua. Acara tersebut ragam skup wilayah dari mulai level ijtima‟ lokal, 

kabupaten, provinsi bahkan nasional. Sedangkan peringatan ‘idul Khatmi sudah 

merupakan hajat nasional bahkan internasional terutama menghadirkan syeikh 

dzurriyah dari syeikh al-Tijani sendiri yang didatangkan dari negeri Maroko dan 

acara tersebut bergiliran setiap tahun berpindah provinsi sesuai kesepakatan para 

muqadam Tijaniyah, dalam hal ini tahun 2018 merupakan sejarah karena „idul 

                                                           
18

 Abu Bakar Al-Ma‟ruf. Kifayah al-AtQiya wa Minhaj al-Ashfiya. (Semarang: Maktabah Thaha, 

tt.), h. 20-21 
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khatmi dilaksanakan di daerah ini, ini sebuah kehormatan karena idul khatmi 

merupakan hari rayanya Tijaniyah. 

Penelitian ini mengajukan pertanyaan substansial, bagaimana Relasi serta 

peran tarekat Tijaniyah di wilayah KBB dalam membangun solidaritas sosial di 

kalangan intern pengikutnya maupun dengan masyarakat sekitar. Sehingga tarekat 

sebagai lembaga keagamaan dengan karakteristik khas dalam ritus, doktrin dan 

institusinya dapat terasa manfaatnya oleh semua orang.  

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan relasi dan peran organisasi tarekat 

Tijaniyah dalam membangun solidaritas di kalangan intern ikhwan tarekat, begitu 

pula terhadap masyarakat sekitar. Pemilihan fokus pada tarekat Tijaniyah dan 

memilih lokus kabupaten Bandung Barat dari sekian banyak tempat tarekat yang 

tumbuh subur. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, 

di antaranya bahwa: Pertama, Bandung Barat merupakan salah satu kabupaten 

yang besar dan relatif baru pemekaran dari kabupaten Bandung Kota sehingga 

dimungkinkan peralihan karakteristik. Kedua, penduduk KBB banyak yang 

menjadi ikhwan tarekat Tijaniyah, hal tersebut ditandai dengan adanya pusat 

Jawiyah yang merupakan tempat berkumpulnya pengikut ikhwan Tijaniyah untuk 

menyelenggarakan upacara ritual. Ketiga, tokoh pemimpin Tijaniyah di KBB 

merupakan salah satu putra tokoh pemuka aliran Tijaniyah yang terkenal dari 

Garut yaitu KH Badruzzaman.  

Landasan teori di atas setidaknya telah memberi gambaran awal terhadap 

fenomena relasi dan peran tarekat Tijaniyah terhadap solidaritas sosial baik di 

kalangan intern pengikutnya maupun dengan masyarakat sekitar. Untuk 

memetakan bagaimana relasi dan peran tarekat Tijaniyah dalam membangun 

solidaritas sosial memakai kerangka teori Emile Durkheim yang melihat arti 

penting solidaritas dan fakta sosial. Bagi dia klasifikasi solidaritas terbagi menjadi 

dua, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik.  

Asumsi dari pertanyaan tersebut bahwa pada umumnya tarekat sebagai 

sebuah lembaga keagamaan yang memiliki karakteristik homogen, karena ketika 

saling tolong antar ikhwan atau dengan masyarakat sekitar tidak memerlukan 

persetujuan dari atasan yaitu Mursyid/Muqaddam, hal tersebut dikerjakan secara 
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spontan dan tidak memakai prosedural seperti lembaga formal, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa solidaritas tarekat Tijaniyah tergolong solidaritas mekanik. 

Sedangkan masyarakat yang memiliki tingkat heterogen akan melahirkan 

solidaritas organik. Kehomogenan tersebut dapat terlihat dari pengalaman 

keberagamaan teori Joachim Wach yaitu doktrin (ajaran), ritus dan institusi.
19

 

Organisasi tarekat Tijaniyah berperan dalam membangun dan memberi warna 

perubahan perilaku sosial keagamaan kepada masyarakat disebabkan keberhasilan 

tarekat Tijaniyah membimbing dan mengarahkan perilaku yang positif 

jama‟ahnya sesuai ajaran Islam. 

B. Rumusan Masalah 

Memerhatikan latar belakang masalah di atas, bahwa agama dipandang 

sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial yang 

berkaitan dengan pengalaman manusia baik sebagai makhluk individu maupun 

kelompok organisasi dan solidaritas sehingga Wach mengungkapkan adanya 

hubungan interdependensi dan timbal balik antara agama dan masyarakat.
20

 

Kompleksitas masalah tersebut secara rinci dapat dirumuskan dan dibatasi 

dengan beberapa pertanyaan di antaranya: 

1. Bagaimana relasi organisasi tarekat Tijaniyah dengan solidaritas sosial? 

2. Bagaimana peran organisasi tarekat Tijaniyah dalam membangun 

solidaritas sosial dikalangan pengikutnya dan masyarakat sekitar? 

3. Bagaimana bentuk solidaritas sosial ikhwan tarekat Tijaniyah terhadap 

sesama ikhwan maupun terhadap masyarakat ?  

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi: 

1. Relasi organisasi tarekat Tijaniyah sebagai lembaga keagamaan dengan 

solidaritas sosial. 

2. Peran organisasi tarekat Tijaniyah dalam membangun solidaritas sosial 

dikalangan pengikutnya dan masyarakat sekitar. 

                                                           
19

 Joachim Wach, The Comparative Study of Religions, Terj. Ilmu Perbandingan Agama oleh 

Djamannuri, (Jakarta: C. V. Rajawali, 1969), h. 89, 147, 185. 
20

 Dadang Kahmad, Metode Penelitian Agama. (Bandung: Setia Pustaka, 2000), h. 121-122. 
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3. Bentuk-bentuk solidaritas sosial ikhwan tarekat Tijaniyah terhadap sesama 

ikhwan maupun terhadap masyarakat. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Aspek akademik, menambah hazanah pembendaharaan ilmiah, 

terutama bagi peminat kajian tarekat pada bidang teologi, pendidikan 

dan sosiologi agama dengan gambaran prinsip-prinsip dasar secara 

teoritis tarekat Tijaniyah sehingga mengetahui posisi ajaran tarekat 

Tijaniyah dalam pandangan teologi, pendidikan dan sosial-antropologi 

serta memperdalam dampak ajaran spiritual tarekat Tijaniyah. 

b. Menjadi rujukan bagi penelitian yang serupa. 

2. Manfaat Praktis 

c. Bagi para pembaca dan pelaku serta pemerhati perkembangan 

fenomena tarekat di masyarakat dapat mengetahui posisi ajaran 

tersebut, mengambil nilai-nilai positif dari ajaran dan prinsipnya. 

d. Secara pragmatis penelitian ini juga memperkaya wacana fenomena 

sosio-religius  dan makna tarbiyah dari nilai spiritual, solidaritas dan 

prinsip masyarakat muslim yang berkembang dalam konteks ke-

Indonesia-an. 
 

E. Penelitian Terdahulu 

 Kajian tarekat dalam berbagai penelitian telah banyak, dengan berbagai 

dimensinya termasuk pembahasan tarekat Tijaniyah. penelitian akademik tersebut 

ada yang mendeskripsikan hakikat tarekat sebagai lembaga tasawuf, ada juga yang 

membahas aliran-aliran tarekat, termasuk tipologi apa tarekat tersebut, bagaimana 

ritual tarekat dan bagaimana peran tarekat dalam kehidupan. Sedangkan penelitian 

ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena lebih menyoroti bagaimana 

dinamika dan solidaritas organisasi keagamaan, dalam hal ini organisasi 

keagamaan tasawuf yang diwakili oleh organisasi tarekat Tijaniyah,  baik terhadap 

sesama anggota  tarekat itu sendiri maupun dengan masyarakat pada umumnya. 

Hal tersebut akan lebih diperdalam memakai pendekatan Sosiologi-Antropologi. 

Tidak kalah penting penelitian ini juga akan mendeskripsikan nilai-nilai 
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solidaritas sosial dalam organisasi tarekat Tijaniyah. Terakhir penelitian ini akan 

memaparkan bentuk-bentuk solidaritas sosial ikhwan tarekat Tijaniyah terhadap 

sesama ikhwan maupun terhadap masyarakat. Adapun penelitian tentang tarekat 

yang sudah ada di antaranya:  

Ikyan Sibaweh Badruzzaman, Disertasi, 2008. Ajaran Thariqat syekh Ahmad 

al-Tijani dalam Kitab Jawahir al-Ma’ani. Tulisan ini bersifat deskriptif karena 

bertujuan untuk memberi informasi bagi halayak terutama bagi ikhwan pengikut 

tarekat Tijaniyah di antara paparannya adalah tasawuf dan tarekat pernah menjadi 

kekuatan politik di Indonesia. Tasawuf dan tarekat mempunyai peranan yang 

penting memperkuat posisi Islam dalam negara dan masyarakat, serta 

pengembangan lingkungan masyarakat lebih luas. Beberapa peran itu di 

antaranya: (1). Peranan sebagai faktor pembentuk dan mode fungsi negara; (2). 

Sebagai petunjuk beberapa jalan hidup pembangunan masyarakat dan ekonomi; 

(3). Sebagai benteng pertahanan menghadapi kolonialisasi Eropa; (4). Peran 

tasawuf dan tarekat yang lebih menonjol adalah di bidang politik.   

Zaenu Zuhdi, Disertasi, 2013. Ibadah Penganut Tarekat: Studi Tentang 

Afiliasi Madhhab Fikih Tarekat Qadiriyah Wa Naqshabandiyah, Shiddiqiyyah 

dan Shadhiliyah di Jombang. Pada penelitian ini lebih menekankan pada ranah 

ritus dari ihkwan tarekat, seperti menyoroti tentang kasus-kasus tertentu 

khususnya ibadah ritual penganut tarekat di Jombang yang terlihat berlainan 

dengan madhhab Syafi'i. Kemudian menjelaskan alasan perbedaannya yaitu: 

Pertama, mengikuti pendapat mursyid tarekat. Kedua, mengikuti pendapat dari 

tiga madhhab Sunni lain. Afiliasi madhhab fikih mereka secara garis besar dapat 

ditipologikan menjadi tiga varian; madhhab Syafi'i, madhhab Murshidi dan 

madhhab Nadiri. Dalam pada itu tarekat di Jombang dapat dikategorikan ke dalam 

dua varian; Tarekat Konvensional dan Tarekat Fenomenal. Tarekat konvensional 

merupakan institusi tarekat yang tidak terdapat ajaran madhhab Murshidi. 

Sedangkan tarekat fenomenal merupakan institusi tarekat yang terdapat ajaran 

madhhab Murshidi. Afiliasi madhhab fikih penganut tarekat ditentukan tiga hal 

mendasar, yaitu genealogi pengetahuan fikih sebelumnya, pendidikan dan 

berbagai literatur fikih yang dibaca, serta pendapat mursyid dan ajaran tarekatnya. 
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Oleh sebab itu, penganut tarekat di Jombang dapat dikelompokkan menjadi tiga 

lapisan; Pertama, Lapisan penganut Taqlidi: Tidak cukup mengerti madhhab fikih 

dan dalilnya. Kedua, Lapisan penganut Ittiba'i: Cukup mengerti madhhab Syafi'i 

dan Murshidi beserta dalilnya. Ketiga, Lapisan penganut Tarjihi: Cukup mengerti 

madhhab Syafi'i, Murshidi dan Nadiri, ada upaya membandingkan dan mengambil 

pendapat yang paling kuat. 

Firdausi, Disertasi, 2011. Peran Tarekat Tijaniyah dalam Pendidikan Non 

Formal di Prenduan Sumenep Madura. Penelitian ini lebih menekankan pada 

pendekatan pendidikan yang diusung oleh tarekat Tijaniyah, dengan memaparkan 

beberapa kegiatan tarekat Tijaniyah yang berkenaan dengan ritual amalan-

amalannya yang dijadikan media dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt, 

Rasulullah Saw, dan Syekh Al-Tijani selaku Khatamul Auliya‟. Penelitiannya 

juga lebih menekankan pada dekskripsi ritus dan dogma dari ikhwan pengikut 

tarekat seperti: Pertama, menjelaskan salah satu bentuk kegiatan tarekat Tijaniyah 

adalah pengajian kitab kuning yang berlangsung selama satu minggu satu kali di 

kediaman tokoh tarekat. Kedua, kegiatan kumpulan musytaffi’ien bagi muslimat 

bertujuan menghilangkan kebiasaan jelek masyarakat Prenduan. Kegiatannya 

biasanya dilaksanakan Jum‟at sore. Isi dari acara tersebut berupa pembacaan yasin, 

tahlil, shalawat fatih, istighfar, dan kalimat hailalah. Ketiga, tokoh tarekat 

Tijaniyah sangat peduli terhadap pendidikan. Keempat, tokoh tarekat Tijaniyah 

peduli dalam melestarikan budaya Madura yang kuat dengan nilai-nilai 

keislamannya.  

Cucu Setiawan, Disertasi 2017. Gerakan Keagamaan Tarekat Tijaniyah. 

Penelitiannya lebih berfokus pada Sejarah, Ajaran dan Pola Penyebaran Tijaniyah 

terutama di Kabupaten Garut yang meluas di Jawa Barat. Hal tersebut dapat 

tergamabar dari rumusan masalah yang diajukannya yaitu Bagaimana 

pertumbuhan dan perkembangan tarekat Tijaniyah di Kabupaten Garut? 

Bagaimana konsep ajaran tarekat Tijaniyah di Kabupaten Garut ini, sehingga 

tipologi gerakannya lebih Fundamentalisme-Pragmatis? Bagaimana pola 

penyebaran gerakan tarekat Tijaniyah ini, sehingga menyebar ke berbagai daerah 
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di wilayah Jawa Barat ? dan Peran sosial-politik apa yang dimainkan kaum tarekat 

Tijaniyah dalam sejarah kemerdekaan di Kabupaten Garut?  

F. Kerangka Berpikir 

Perubahan organisasi dan solidaritas dalam masyarakat menjadi keniscayaan, 

karena tidak ada masyarakat di dunia ini yang statis walaupun masyarakat primitif. 

Perubahan sosial merupakan keseimbangan hubungan sosial. Perbedaaannya 

terletak pada cepat atau lambat perubahan tersebut terjadi, menyeluruh atau 

sebagian dalam perubahan sosialnya, itu semua disebabkan oleh beberapa faktor, 

di antaranya faktor internal dan faktor eksternal seperti faktor perubahan alam dan 

perubahan teknologi. Sesuai dengan teori Maciver bahwa faktor penyebab 

perubahan sosial ada dua, yaitu: Pertama, pattens of technological change (pola 

perubahan teknologi atau kamajuan ilmiah); Kedua, pattens of economicactivity 

(pola aktivitas ekonomi).
21

 

Solidaritas seseorang dapat terbentuk dengan berbagai faktor sebagai berikut: 

Pertama, Keilmuan seseorang yang menjadi faktor kearifan dan bijaksana, 

sehingga bersikaf tasamuh (toleransi), atau sebaliknya karena ketidak tahuannya 

menyebabkan tidak peduli apa yang dilakukan dan diyakini orang lain. Kedua, 

Karena doktrin (ajaran) dari lembaga tarekat terutama dari pemimpin mereka 

yaitu mursyid atau muqaddam yang menekankan solidaritas antar kelompok 

tarekat itu sendiri bahkan dengan masyarakat sekitar. Ketiga, karena setiap 

individu tidak mungkin bisa hidup sendiri melainkan berkebutuhan untuk 

berkoloni baik yang bersifat solidaritas mekanik maupun solidaritas organik 

sesuai teori Emile Durkheim. Keempat, adanya hubungan rasa kekerabatan. 

Alasan mendasar penelitian berfokus pada dinamika organisasi tarekat 

Tijaniyah sebagai lembaga keagamaan, bahwa diantara ajaran (doktrin) tarekat 

Tijaniyah adanya salah satu syarat menjadi ikhwan tarekat Tijaniyah adalah: 

ان يتىدد اني انخهق وال يقاطعهم السيما اخىاوه في انطريقة بأن يعامههم بانهيه وانرفق وال 

عادته ويالئم طبيعته ويزل انكبير مىهم  بما يىاسب يفعم ما يبغضهم ويعامم كم شخص مىهم

 مىزنة وانذهىانمساوي نه مىزنة األخ وانصغير مىهم مىزنة ابه 

                                                           
21

 Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008), h. 95. 
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“Menyayangi semua makhluk daan tidak memutuskan hubungan terutama 

kepada sesama ikhwan, bergaulah dengan lembut dan kasih sayang, serta 

jangan menimbulkan kemurkaan mereka, beramallah seperti manusia biasa 

dan tidak mencela akhlak dan kebiasaannya. Menganggap ayah kepada orang 

yang lebih tua, sebagai saudara kandung kepada orang yang seusia, 

menganggap anak kepada orang yang lebih muda”. 

 

Nilai-nilai solidaritas sosial dalam organisasi tarekat Tijaniyah tersebut 

menjadi dasar untuk menggali lebih dalam bagaimana solidaritas tersebut 

terbangun baik di antara ikhwan itu sendiri maupun dengan masyarakat pada 

umumnya. Berbeda dengan tarekat pada umumnya yang menekankan bahwa salah 

satu asas tarekat adalah ‘uzlah yaitu mengasingkan diri dari hiruk pikuk dunia. 

Sedangkan tarekat Tijaniyah menekankan hidup normal seperti manusia pada 

umumnya, agar dapat menikmati kehidupannya di dunia hingga dapat mensyukuri 

kehidupannya, maka tarekat Tijaniyah disebut thariqotu al-Syukri (tarekat syukur). 

Sehingga bentuk tarekat Tijaniyah termasuk tarekat sosial dan modern, terbukti 

dengan salah satu syarat tarekat Tijaniyah di atas. Berbeda dengan tarekat pada 

umumnya seperti tarekat al-Ghazali yang memiliki tipe tarekat mujahadah. 

Dasar pertimbangan problem selection yang memerhatikan interesting 

(menarik), significance (bermakna), obtainable (mudah diperoleh), dan 

manageable (dapat dikelola). Dalam pengamatan, peneliti menemukan keunikan 

di dalam organisasi tarekat Tijaniyah, pertama, para ikhwan tetap diharuskan 

berbaur dan beraktivitas sesuai dengan masyarakat pada umumnya, sedangkan 

pada umumnya tarekat para ikhwan harus berusaha „uzlah. Kedua, banyak tokoh 

muqaddam (mursyid) tarekat Tijaniyah yang menjadi pengusaha yang sukses, 

padahal pada permulaan berdirinya tarekat untuk melawan hub al-dunya dengan 

konsep zuhud. Ketiga, para ikhwan yang memasuki tarekat Tijaniyah lebih 

didominasi oleh kaum muda dibawah usia 40-an, padahal pada umumnya tarekat 

lebih diminati oleh kaum tua yang sudah tidak terlalu memedulikan hal ihwal 
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dunia. Untuk mengetahui lebih jelas permasalahan tersebut maka perlu adanya 

penelitian mendalam tentang Relasi dan Peran tarekat Tijaniyah sebagai 

organisasi keagamaan dalam membangun solidaritas antara ikhwan tarekat 

tersebut maupun berhubungan dengan masyarakat sekitarnya. Penelitian ini 

berjudul “Tarekat dan Solidaritas Sosial pada Organisasi Keagamaan” (Studi 

Keberagamaan Ikhwan Tarekat Tijaniyah di Kabupaten Bandung Barat). 


