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Persembahan! 

 

Tesis ini dipersembahkan untuk semua orang yang tersayang...... 

 

Yakinkan dirimu untuk melangkah maju, iringi kerja kerasmu dengan do’a, Semuanya 
InsyaAllah, akan terlaksana.....! 

----------------------------------------------------- 

Jangan berkawan dengan orang yang keadaannya tidak dapat membangkitkan 
semangatmu terhadap dirimu, dan pembicaraannya tidak membimbingmu ke jalan Allah. 

(Ibnu ‘Athaillah, al-Hikam) 
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ABSTRAK 

 
 

Karya Syekh Muhammad Arsyad yang pertama adalah kitab Tuĥfah ar-
Rāgibīn. Kitab yang berisi tentang aqidah  tersebut cukup menarik, karena di 
dalamnya disinggung tentang masalah kepercayaan dan tradisi lokal masyakarat 
Banjar pada saat itu. Kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn  banyak menyinggung dan 
mengkritik tentang tradisi atau upacara menyanggar ( menyelamati banua) dan 
membuang pasilih (membuang sial) dengan cara mempersembahkan sesajen 
untuk ruh-ruh dan makhluk halus (orang gaib). Tidak ditemukan karya ulama 
Nusantara yang membahas persoalan serupa, baik ulama yang satu angkatan 
dengan al-Banjari, maupun sebelum  masa al-Banjari. Menurut penulis, hal 
tersebut yang menjadikan  karya al-Banjari tersebut unik, menarik dan layak 
untuk diteliti dalam bentuk sebuah tesis. Tesis ini berjudul  “Konsep Bid’ah 
Tradisi Memberi Sesajen Dalam  Kitab Tuĥfah Ar-Rāgibīn Fī  Bayāni 
Ĥaqīqati Īmān al-Mu'minīn wa Mā Yufsiduhu Min Riddah al-Murtaddīn 
Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan sebuah teks agar sesuai 
dengan kehendak dan maksud pengarang, sehingga buah pikiran, ajaran, nilai-
nilai dan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya bisa diterapkan oleh 
umat Islam. Tujuan lain dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana 
konsep  dan pemikiran al-Banjari tentang bid’ah dan tradisi masyarakat yang 
dibahas dalam kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn tersebut. 

Penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu taĥqīq atau filologi dan 
dirāsah (analisis isi). Pendekatan taĥqīq dilakukan dengan menjalankan langkah-
langkah, berupa mencari naskah, inventarisasi naskah, deskripsi naskah dan segala 
yang berhubungan dengan naskah, serta langkah terakhir yaitu penyuntingan 
dengan transliterasi dan transkripsi. Sedangkan dalam analisis (dirāsah), penulis 
melakukan pendekatan historis sosial dan kepercayaan masyarakat Banjar pada 
masa al-Banjari. 

Metode Penyuntingan yang digunakan adalah “metode gabungan”, yaitu 
menggabungkan antara bacaan dari semua naskah yang ada. Hal ini dilakukan 
karena penulis mempunyai dua naskah, yang keduanya hampir sama kualitasnya. 
Dua naskah tersebut dapat saling melengkapi dalam proses penyuntingan. Dalam 
proses penyuntingan didapati kata dan kalimat yang sulit dipahami, baik karena 
bahasa yang tidak familiar, maupun karena  tidak ada tanda baca. Ditemukan   
juga ayat al-Qur'an yang tidak sesuai dengan teks asli, karena kelebihan huruf atau 
lafaz atau harakat yang salah. Begitu juga, terdapat hadis yang tidak sama dengan 
teks aslinya, walaupun tidak mempengaruhi maksud atau  pengertian hadis 
tersebut.  

Penyuntingan dilakukan dengan cara  memperbaiki bacaan yang kurang 
jelas, memberikan penjelasan  terhadap maksud kata atau kalimat yang tidak 
familiar, mentakhrīj ayat dan hadis Nabi, mencari referensi  kitab yang di kutip 
oleh pengarang dan menjelaskan biografi tokoh yang disebutkan dalam kitab 
tersebut. Dengan metode dan cara penyutingan tersebut, teks yang disajikan atau 
disunting merupakan teks baru yang tidak terdapat dalam naskah manapun. 
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Dari hasil analisis (dirāsah) terhadap kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn, diketahui 
bahwa, pengertian bid’ah menurut al-Banjari sama dengan pendapat para ulama 
Syafi’iyyah, hal tersebut dilihat dari konsep dan pembagian bid’ah yang semuanya 
dikutip dari kitab-kitab ulama bermazhab Syafi’i. Menurut al-Banjari, bid’ah 
adalah: Meng-ada-kan dan membaharui sesuatu pekerjaan yang tidak ada dalam 
agama Nabi Muhammad saw, baik berupa perbuatan atau iktikad. Menurut al-
Banjari lagi, jika perbuatan bid’ah itu ada manfaatnya bagi agama, maka bisa jadi 
wajib atau sunah. Sedangkan jika perbuatan bid’ah itu tidak ada manfaatnya bagi 
agama, maka bisa haram, makruh atau mubah. Berkaitan  dengan pembagian 
bid’ah,  al-Banjari sepakat dengan para ulama Syafi’iyyah yang membagi bid’ah 
menjadi dua, yaitu, bid’ah yang baik (bid’ah ĥasanah) yang di dalamnya 
mencakup bid’ah wajib, bid’ah sunah dan mubah, dan juga bid’ah yang buruk 
(bid’ah qabīĥah) yang terdiri bid’ah haram dan bid’ah makruh. 

Dari tinjauan sejarah sosial dan kepercayaan masyarakat Banjar, diketahui 
bahwa, walaupun Islam sudah menyebar di kerajaan Banjar, namun kondisi  sosial 
dan kepercayaan pada masa al-Banjari masih terikat dengan tradisi lama, berupa 
tradisi dan upacara yang mempersembahkan sesajen untuk makhluk halus (orang 
gaib), baik di lingkungan istana maupun di masyarakat bubuhan. Menurut Syeikh 
Muhammad Arsyad al-Banjari, upacara tersebut hukumnya bid’ah đalālah (bid’ah 
yang sesat),  karena di dalamnya terdapat perbuatan yang bertentangan dengan Al-
Qur’an, hadis, perkataan sahabat dan ijma’ ulama, seperti mubazir atau 
membuang makanan. Sedangkan orang yang berbuat mubazir tersebut tergolong 
pengikut dan teman syetan, dan yang lebih berbahaya adalah di dalamnya terdapat 
unsur syirik. 

Sehubungan hukum bagi orang yang melaksanakan upacara seperti itu, 
Syekh Muhammad Arsyad membagi tiga macam hukum: 1). Kafir, bila upacara 
tersebut diyakini merupakan satu-satunya jalan agar bisa terhindari dari bahaya 
dan bencana atau penyakit. 2). Bid’ah lagi fasik, bila diyakini bahwa, tertolaknya 
bahaya adalah karena kekuatan yang diciptakan Allah pada upacara tersebut. 3). 
Bid’ah saja, jika  diyakini bahwa,  upacara itu tidak memberi bekas, baik  dengan 
kekuatan yang ada padanya, atau kekuatan yang dijadikan Allah padanya.Tetapi 
Allah jua yang menolak segala bahaya itu dengan memberlakukan hukum 
kebiasaan dengan upacara tersebut. Namun jika mereka meyakini bahwa upacara 
itu halal atau tidak terlarang, maka hukumnya kafir. 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan baik untuk 
penelitian selanjutnya, maupun untuk sumber dan dasar pengajaran bagi 
masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam kebiasaan yang bertentangan dengan 
aqidah Islam.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

Adapun  pedoman trasliterasi huruf Arab ke huruf latin bagi kata-kata 

yang belum banyak dikenal di dalam bahasa Indonesia, penulis menggunakan 

pedoman,  berdasarkan  pada pedoman Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 

b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988 dengan sedikit perubahan dengan  

menyesuaikan font yang tersedia dalam komputer.  

 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak ا

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T  Te ت

 Śa Ś Es (dengan tanda koma ث
diatas) 

 Jim J Je ج

 Ĥa Ĥ  Ha (dengan tanda cekung ح
kebawah di atas) 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Şad Ş Es (dengan koma di ص
bawah) 

 Đad Đ De (dengan garis di ض
tengah) 

 ط
 

Ţa Ţ Te (dengan koma di 
bawah) 
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 Ža Ž Zet (dengan tanda cekung ظ
keatas) 

 ain …’…. Koma di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha Ha Ha ه

 Hamzah …'…. Apostrop ء

 Ya Y Ye ى
 

2. Vokal 

 a. Vokal pendek b.Vokal Panjang c. Diftong 

 _ :a  ا _ :ā   و _ : au 

 _ :i  ي _ :ī  ي _ : ai 

 _ :u  و _ :ū 
3. Tasydid 

Perangkapan (at-tasydid) selalu ditulis dengan pengulangan konsonan 

(konsonan rangkap) yang bersangkutan, seperti kata Arab رّبنا  dan نزّّل 
ditransliterasikan menjadi rabbanā dan nazzala. 

4. Ta marbuţah 

     Transliterasi untuk ta marbuţah ada dua. 

a. Ta marbuţah hidup atau harkat fathah, kasrah dan đammah, 

trasliterasinya adalah /t/. 

b. Ta marbuţah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah /h/. 
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c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuţah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta marbuţah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 
  rauđah al-aţfāl = روضة األطفال

   Rauđatul-aţfāl 

 al-Madīnah al-Munawwarah = المدينة المنورة

   al-Madīnatul- Munawwarah 

5. Kata sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya, kata sandang itu dibedakan antara 

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang  yang 

diikuti huruf qamariyyah.  

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah 

Kada sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikuti 

kata itu. 

 Contoh:  

 as-Sayyidatu = السيدة  ar-Rajulu = الرجل

 ar-Rāgibīn = الراغبين  asy-Syamsu = الشمس

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan sesuai bunyinya.  

Contoh: 

 al-Jalalu = الجالل  al-Qalamu = القلم

 al-Waĥdah = الوحدة  al-Badī’u = البديع
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6. Penulisan kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat 

yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa 

dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh: 

وان اهللا لهو خير الرازقين  = Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn 

               Wa innallāha lahuwa khairur-raziqīn 

 Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna =         فاوفوا الكيل والميزان

               Fa auful-kaila wal-mīzāna 

7. Hamzah  

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasi dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak ditengah dan akhir 

kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena 

dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

a. Hamzah di awal: اآل    = akala امرت  = umirtu 

b. Hamzah di tengah: تأخذون   = ta'khużūna   تأآلون  = ta'kulūna 

c. Hamzah di akhir:  شيئ  = sya'un   النوء  = an-nau'u 
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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak karunia kepada 

hamba-hamba-Nya, terutama segala pertolongan dan segala kemudahan yang 

dianugerahkan kepada penulis yang dapat menyelesaikan tesis ini. 

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan Nabi besar 

Muhammad s.aw beserta keluarga, pengikut dan orang-orang yang selalu 

mengamalkan sunahnya hingga hari kiamat. 

Tesis ini ditulis karena penulis merasa tertarik dengan  kitab Tuĥfah ar-

Rāgibīn, karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang di dalamnya berisi 

tentang upacara  manyanggar dan buang pasilih yang dilengkapi dengan tradisi 

memberi sesajen kepada roh-roh orang yang sudah meninggal dengan harapan 

agar mendapat keselamatan dan terhindar dari bahaya. Penulis belum menemukan 

tulisan atau karya  ulama yang sezaman dengan al-Banjari ataupun sebelumnya 

yang membahas masalah serupa, padahal umat Islam di Nusantara khususnya, 

sejak lama telah banyak terpengaruh dengan upacara dan tradisi sebelum Islam 

yang berasal dari Hindu, Budha, Animisme dan Dinamisme. Penelitian   kitab ini  

dengan kajian taĥqīq/filologi dan analisis isi dari kitab tersebut. Kajian taĥqīq 

dilakukan dengan cara mentransliterasi kitab tersebut dan melakukan langkah-

langkah lainnya, sehingga kitab tersebut dapat dinikmati dan dibaca serta 

dipahami oleh masyarakat luas. Sedangkan analisis ini dengan melakukan kajian 

tentang konsep bid’ah tradisi memberi sesajen menurut al-Banjari.  

Alhamdulillah, penelitian ini selesai tepat waktu, sehingga penulis dapat 

segera mengajukannya untuk diujikan dalam sidang munaqasyah. Selesainya tesis 

ini tentu saja berkat bantuan banyak pihak yang nama mereka tidak dapat saya 
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sebutkan satu persatu di sini, oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada 

mereka semua,  khususnya ucapan terima kasih yang tak terbatas untuk kedua 

orang tua saya (Rustam dan Salamah) yang selalu memberikan motivasi, 

dukungan dan do’a bagi saya khususnya, dan kami sekeluarga.  Terima kasih juga 

saya ucapkan untuk para dosen, lebih khusus Bapak Dr. Alim Roswantoro, M. 

Ag. selaku pembimbing, dan semua civitas kampus  UIN Sunan Kalijaga, 

pustakawan dan tentu saja semua penguji dalam sidang munaqasyah saya. Terima 

kasih juga untuk semua  mahasiswa tahqiq yang selalu membagi informasi untuk 

kelancaran kuliah. Terima kasih juga buat santri-santri Nawesea semua, 

khususnya terima kasih banyak untuk Bapak Prof. K. Yudian Wahyudi, Phd, 

Bapak Dr.Phil Shohiran Syamsuddin dan Bapak H.Agus Najib, M.Ag yang 

dengan sabar selalu membimbing kami selama tinggal di Jogyakarta.  Terima 

kasih juga bagi  Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Falah -–yayasan, pimpinan 

(mudir), kepala sekolah, koordinator, serta para asātizd dan staf administrasi--- 

yang telah memberikan bantuan, kesempatan dan  izin cuti mengajar bagi saya,   

selama  studi di Jogyakarta, dan lebih khusus lagi, terima kasih kepada almarhum 

Bapak Prof. Dr. K.H. Muhammad Gazali, M.Ag (semoga Allah melapangkan 

kubur beliau dan menempatkan beliau dalam surga-Nya, Amin...) dan K.H 

Nursyahid Ramli, Lc yang memberikan motivasi dan semangat bagi saya untuk 

mengambil kesempatan kuliah S2. 

            Yogyakarta, 10 Mei 2010 

       Penulis 

 

              Abdul Basit, S.Pd.I 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang Masalah  

Hubungan keagamaan dan politik muslim Nusantara menjelang  abad ke-

17 terjalin baik dengan penguasa Haramyn. Dalam periode ini, semakin banyak 

muslim Nusantara yang datang ke tanah suci, dan yang pada gilirannya 

mendorong terciptanya jalinan keilmuan antara Timur Tengah dengan Nusantara 

melalui ulama Timur Tengah yang bertindak sebagai guru, dan ulama Nusantara 

sebagai murid-muridnya. Berawal dari hubungan murid inilah, semangat 

pembaharuan di bidang politik dan keagamaan kemudian merembes ke Nusantara 

(Melayu-Indonesia), terutama sejak paruh pertama abad ke-17 hingga abad ke-18, 

ketika murid-murid Haramyn tersebut banyak pulang ke kampung halamannya.1 

Dalam konteks pembaharuan Islam di Nusantara abad 17-18 tersebut, kita 

mengenal ulama di Aceh semisal Nuruddin ar-Raniri (w 1068 H/1658 M) dan 

Abdurrauf as-Sinkili (1024-1105 H/1615-1693 H), di Sulawesi ada Muhammad 

Yusuf al-Maqassari (1037-1111 H/1627-1699 M), di Sumatera muncul tokoh 

Abdussamad al-Falimbani (1116-1200 H/1704-1789 M), walaupun  dikabarkan 

beliau tidak pulang ke Nusantara, namun karya-karyanya berpengaruh besar 

dalam kehidupan muslim di Nusantara pada abad ke-18 hingga sekarang, 

Syihabuddin bin Abdullah Muhammad (belum diketahui pasti tahun kelahiran 

dan tahun wafatnya), Kemas Fakhruddin (1133-1177 H/1719-1763) , di 

                                                            
1 Oman Fathurrahman, Tanbīh al-Māsyī, Menyoal Waĥdah al-Wujūd  (Bandung:Mizan, 

1999), hal.12. 
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Kalimantan dipelopori Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (1122-1227 H/1710-

1812) dan Muhammad Nafis al-Banjari (1148- H/1735-M), serta  Abdul Wahab 

al-Bugisi (belum diketahui dengan jelas tahun kelahiran dan tahun wafatnya). 

Jasa-jasa murid-murid Jawi di Haramyn ini sangat signifikan dalam 

memberikan dasar-dasar pijakan bagi semangat pembaharuan dalam berbagai 

masyarakat muslim Nusantara pada abad 17 dan 18. Pertukaran gagasan dan 

pemeliharaan wacana intelektual dalam masa ini sangat krusial bagi sejarah 

pemikiran keagamaan Islam Nusantara. Gejolak dinamika pemikiran yang 

muncul dari hubungan dan kontak yang begitu intens melalui jaringan ulama 

tersebut, memunculkan efek revitalisasi Islam dalam kehidupan pribadi dan 

masyarakat kebanyakan kaum muslim Melayu-Indonesia.2 

Adapun ciri yang sangat menonjol dari semangat intelektual para ulama 

Haramyn adalah saling pendekatan antara para ulama yang biasa disebut ahl asy-

syarī’ah (ahli hukum, lebih khusus lagi para fuqahā) dengan para sufi yang biasa 

disebut sebagai ahl al-haqīqah (realitas Ilahiyyah). Kecenderungan intelektual-

keagamaan jaringan ulama masa tersebut adalah harmonisasi antara syari’at dan 

tasawuf. Tasawuf yang telah diperbaharui sehingga menjadi lebih sesuai dengan 

tuntutan syari’at ini sering disebut banyak sarjana  sebagai neo-sufisme. 3 

Sebagian besar dari ulama tersebut adalah ahli syari’at sekaligus ahli hakikat, 

mereka yakin bahwa hanya dengan komitmen total kepada syari’at, maka 

kecenderungan sufisme awal yang ekstravagan dan eksesif dapat dikontrol. 

Komitmen baru kepada syari’at dan tasawuf, pada gilirannya mendorong 

                                                            
2 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama  (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 18.  
3 Ibid.  
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munculnya upaya-upaya serius ke arah rekonstruksi sosio-moral masyarakat 

muslim.4 Dengan berbekal semangat intelektual tersebut, murid-murid Jawi ini 

para gilirannya menjadi lokomotif utama dalam mensosialisasikan berbagai 

pemikiran keagamaan di kalangan masyarakat muslim Nusantara, terutama 

melalui tulisan-tulisan yang dihasilkannya, dan bahkan melalui keterlibatan 

langsung mereka dalam lembaga-lembaga pemerintahan, peradilan, pendidikan 

dan dakwah.5 

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (1122-1227 H/1711-1812 M) 

termasuk  ulama Melayu-Indonesia pada abad ke- 18 yang ikut memainkan 

peranan penting bukan hanya dalam mempertahankan momentum pembaharuan 

Islam di Nusantara, yang telah dirintis oleh ar-Raniri, as-Sinkili dan al-

Maqassari, tetapi lebih dari itu meneruskan pembaharuan kepada generasi 

sesudahnya. Hubungan al-Banjari dan kawan-kawannya, seperti al-Falembani  

dengan para ulama terdahulu, dan menjadikan karya intelektual mereka sebagai 

sumber-sumber pemikiran, menyebabkan ulama-ulama abad XVIII ini 

mempunyai pemikiran yang kwalitasnya sama, bahkan berkembang dengan 

pemikiran para senior mereka.6 

Tema pemikiran ar-Raniri, as-Sinkili dan al-Maqassari yang 

menyelaraskan antara aspek-aspek hukum dan mistisme Islam, juga menjadi tema 

sentral dalam tulisan-tulisan al-Banjari dan kawan-kawannya. Dalam tulisan 

mereka, kelihatan al-Banjari dan kawan-kawan sangat bersemangat 

                                                            
4  Ibid.  
5 Oman Fathurrahman, Tanbīh al-Māsyī, hlm.13. 
6 Azyumardi  Azra, Jaringan Ulama, hlm.267. 
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mendamaikan mistisme filosofis Ibn Arabi (560-638 H) dengan  tasawuf al-

Gazali (503-1111 H).7 

Saat al-Banjari pulang ke kampung halamannya, setidaknya ada dua isu 

krusial yang dihadapinya dalam upaya melakukan pembaharuan bidang 

pemikiran keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan aqidah atau iktikad 

(teologi). Dua isu tersebut tergambar dalam karya tulisnya yang pertama, yaitu, 

kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn.8 Dua hal tersebut adalah; pertama, tentang aliran dan 

faham tasawuf  yang berkembang pada saat itu, dan kedua, tentang perbuatan-

perbuatan bid’ah dan praktek  keper3cayaan, tradisi dan adat masyarakat Banjar 

yang berasal dari sisa kepercayaan dan agama sebelum Islam.  

Pertama: Dalam bidang faham tasawuf, sebagaimana wacana yang 

dominan dalam ajaran Islam  Melayu-Indonesia pada masa abad 17 dan 18, Islam  

dipengaruhi oleh dua ulama utama asal Aceh-Sumatera, Hamzah Fansuri (belum 

diketahui pasti tahun kelahiran dan tahun wafatnya) dan Syamsuddin as-

Sumatrani (w 1040/1630)- dengan dokrin Waĥdah al-wujūd atau Wujūdiyyah- 

yang keduanya memainkan peranan penting dalam membentuk pemikiran dan 

praktik keagamaan kaum muslim Melayu-Indonesia pada paruh  pertama abad 

ke-17.9 

Di Aceh, pada abad ke-17 khususnya, dokrin Wujūdiyyah ini  pernah 

menjadi bahan perdebatan di kalangan para sufi itu sendiri. Selain karena adanya 

                                                            
7 Ibid. 
8 Kitab ini ditulis  pada tahun 1774 M/1188 H, dua tahun setelah berada di kesultanan 

Banjar. Kitab yang ditulis dengan bahasa Arab-Melayu ini, disusun atas permintaan Sultan 
Tahmidillah (1761-1801 M) dengan tujuan sebagai  tandingan teologis atas faham Wujūdiyyah 
mulĥid ,  dan sebagai kritik terhadap tradisi yang berkembang dalam masyarakat Banjar pada saat 
itu. 

9 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama,  hlm. 166.  
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faktor sosio-politik saat itu  yang mempengaruhi masing-masing pihak yang 

berselisih, kontroversi seputar dokrin Wujūdiyyah ini juga diakibatkan oleh 

adanya perbedaan dalam menafsirkan dokrin tersebut. Demikian sengitnya 

kontroversi itu, hingga mengakibatkan terjadinya tragedi di Aceh, yakni 

pembakaran yang dilakukakan oleh ar-Raniri dan pengikutnya atas karya-karya 

mistis Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani yang memuat ajaran 

Wujūdiyyah, serta pengejaran dan pembunuhan terhadap mereka yang tidak mau 

menanggalkan ajaran tersebut. Iklim yang tercipta akibat kontrovesi faham 

Wujūdiyyah di Aceh itu, tampaknya juga berpengaruh pada pemikiran-pemikiran 

yang lahir pada masa berikutnya.10 

Sebagaimana kontroversi dan tragedi  yang pernah terjadi di Aceh,  hal 

serupa juga terjadi di kerajaan Banjar pada abad ke-18, masa Syekh Muhammad 

Arsyad al-Banjari, di mana saat itu, terbit fatwa  atas kesesatan faham 

Wujūdiyyah, dan  ditangkapnya tokoh ajaran tersebut, yaitu Abdul Hamid 

Abulung (tidak diketahui pasti kapan tahun lahir dan tahun wafatnya), yang  pada 

akhirnya beliau dieksekusi mati oleh Sultan Tahmidillah (1761-1801 M)  karena 

ajarannya tersebut  dianggap “sesat” (heretical) dan “menyimpang” (heterodox)11 

serta membingungkan masyarakat Banjar.12 

Kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn  bukan kitab tasawuf,  sehingga hanya sekilas 

membahas tentang dokrin Wujūdiyyah tersebut. Di dalam kitab tersebut lebih 

banyak menguraikan beberapa aliran, iktikad atau dokrin yang dianggap bid’ah, 

                                                            
10 Oman Fathurrahman, Tanbīh al-Māsyī, hlm. 21. 
11 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama,  hlm.168. 
12 Irfan Nor:” Menakar Religio-Spritual Masyarakat Banjar’, Jurnal Kebudayaan Kandil, 

edisi 4 tahun, II, 2004. hlm. 13. 



 
 

6 
 

 
 

sesat dan kafir, termasuk ajaran atau dokrin Wujūdiyyah mulĥid dan Ĥulūliyyah. 

Dalam kitab tersebut,  al-Banjari menggolongkan paham Wujūdiyyah mulĥid13 

dan kaum Ĥulūliyyah, keduanya sebagai sufi gadungan    ( pseudo-sufi,14 atau 

dalam bahasa kitab; kaum yang bersufi-sufi)15 sebagai golongan yang sesat dan 

iktikad mereka kafir, serta mereka dinamai  sebagai  zindiq.16 Iktikad Wujūdiyyah 

seperti dalam kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn  ungkapannya  adalah,  “Tiada wujud ku, 

hanya Wujud Allah, yakni Aku Wujud Allah”. Mereka juga mengungkapkan 

bahwa, “Hak Ta’ala tiada maujud, melainkan di dalam kandungan wujud segala 

makhluk”. Jadi menurut mereka, “Sekalian makhluk adalah wujud Allah, dan 

wujud Allah itu, wujud segala makhluk”. 17 Dialog seperti ini pernah terlontar 

atau terjadi  ketika Abdul Hamid Abulung menjawab perkataan pengawal 

kesultanan Banjar yang datang dan berusaha membawanya menghadap sultan, 

dengan ungkapan: “Abdul Hamid Abulung tidak ada, yang ada hanya Allah”. 

Ketika pengawal kesultanan datang untuk kedua kalinya dengan menyatakan,  

“Supaya Allah datang ke Istana”, maka Abulung menjawab, “Allah tidak ada, 

yang ada hanya Abulung”. Ketika pengawal itu datang yang ketiga kalinya 

                                                            
13 Walaupun kitab ini hanya selintas membahas tentang faham Wujūdiyyah, namun jelas 

bahwa dalam kitab ini, Syekh Muhammad Arsyad membagi faham Wujūdiyyah menjadi dua, 
yaitu, Wujūdiyyah Muwaĥĥid dan Wujūdiyyah mulĥid. Salah   seorang penyebarnya Wujūdiyyah 
yang dianggap merupakan faham  Wujūdiyyah mulĥid adalah Abdul Hamid Abulung. 

14 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama, hlm. 169. 
15  Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Tuĥfah ar-Rāgibīn (Martapura/Kalimantan 

Selatan: YAPIDA, 2005), hlm. 30. 
16 Bahasa Persia (mu’arrabah); Orang yang ingkar. Orang yang  tidak percaya dengan 

akhirat atau dengan hal-hal yang bersifat ketuhanan/ ingkar dengan ke-esaan Tuhan, atau 
menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. lih. Ibn Manzhur, Lisān al-Arab, 
(Beirut: Dār Shadir, tth), Juz.10 , hlm.147. 

17  Muhammad Arsyad al-Banjari, Tuĥfah ar-Rāgibīn,  hlm.34-35. 
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dengan berkata, ”Agar Abulung dan Allah datang ke Istana”, maka Abulung pun 

baru dapat dibawa ke Istana.18  

Seperti diterangkan di atas, kontroversi tentang dokrin Waĥdah al-wujūd 

atau Wujūdiyyah ini hampir merata di wilayah Melayu-Indonesia, bahkan negeri 

tetangga pada abad 17-18, sehingga bukan saja Syekh Muhammad Arsyad yang 

berusaha membendung dokrin tersebut lewat kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn,  ulama-

ulama lainnya pun berupaya membendung dokrin tersebut lewat karya dan tulisan 

mereka, diantaranya; ar-Raniri dengan karyanya; At-Tibyān Fī Ma’rifah al-Adyān 

dan Ĥujjah aş-Şidīq Li Daf’i az-Zindiq, as-Sinkili dalam kitabnya; Kifāyah al-

Muĥtajjīn Ila Masyārib al-Muwaĥĥidīn al-Qālīn Bi Waĥdah al-Wujūd, Tanbīh 

al-Māsyī dan Bayān at-Tajallī, al-Maqassari dalam tulisannya; Zubdah al-Asrār 

Fī Tahqīqi Ba’đi Masyārib al-Akhyār dan Qurrah al-‘Ain, Syekh Muhammad 

Nafis al-Banjari dalam karyanya; ad-Durr an-Nafīs, serta Muhammad Dawud al-

Fatani dalam Manĥal aş-Şafī. Demikianlah banyak karya-karya ulama Nusantara 

yang membahas tentang faham Wujūdiyyah tersebut dengan tujuan untuk 

meluruskan dan menjaga aqidah dan faham masyarakat Islam Nusantara pada 

masa tersebut. 

Kedua: Dalam kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn, pembahasan tentang perbuatan 

bid’ah dan praktek kepercayaan yang menjadi tradisi dan adat masyarakat yang 

berasal dari kepercayaan pra-Islam (yang dalam istilah al-Banjari merupakan 

                                                            
18 Karel A. steenbrink, Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia abad ke-19 (Jakarta 

Bulan Bintang,1984), hlm. 95-96./lih. juga Irfan Nor:”Menakar Religio-Spritual Masyarakat 
Banjar’, Jurnal Kebudayaan Kandil, edisi 4 tahun, II,2004. hlm.12-13. 



 
 

8 
 

 
 

kebiasaan masyarakat "Negeri di Atas  Angin"),19  mendapat porsi yang banyak 

dari al-Banjari.  Isu  kedua ini nampaknya mendapat perhatian khusus dari al-

Banjari,  di antara contoh  yang disebutkan al-Banjari adalah praktek 

menyanggar,20 persisnya menyelamati  banua, desa atau kampung, dan 

membuang pasilih (buang sial) dengan membuat ancak (tempat untuk meletakkan 

sesajen) dan memberikan makanan berupa sesajen kepada datu-datu gaib yang 

lazim dilakukan masyarakat Banjar.21 

Menurut penulis, isu kedua inilah yang menjadikan kitab Tuĥfah ar-

Rāgibīn istimewa, menarik dan beda dengan kitab-kitab karya ulama semasa al-

Banjari, seperti yang telah tersebut di atas. 

 Penulis belum menemukan tulisan ulama-ulama  abad ke- 17-18  yang 

membahas tentang keyakinan dan praktek-praktek bid’ah  yang berupa adat dan 

kebiasaan  peninggalan kepercayaan lokal sebelum Islam semacam kebiasaan dan 

adat membikin sesajen untuk roh-roh gaib dan makhluk halus yang sebenarnya 

tradisi tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat Melayu-Indonesia masa itu 

hingga sekarang ini. Jadi boleh dikatakan, hanya kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn  saja 

yang membahas isu tersebut. Bahkan, nampaknya al-Banjari lebih fokus 
                                                            

19 Istilah “Negeri Di Bawah Angin” digunakan untuk menyebut seluruh kepulauan 
Nusantara, sedangkan sebaliknya  “ Negeri Di Atas Angin” adalah istilah populer dalam letelatur 
Arab abad pertengahan untuk menyebut bagian “atas’ dari wilayah sebelah Barat Melayu-
Indonesia. Lihat Azyumardi Azra, Jaringan Ulama,  hlm. 183. 

20 Upacara menyanggar banua adalah upacara untuk menjaga desa (banua) dari bahaya-
bahaya dan agar dapat limpahan rahmat serta kesejahteraan bagi seluruh penduduk. Sedangkan  
membuang pasilih adalah upacara yang dilakukan untuk membuang bergagai kesialan dan agar 
semua permintaan terkabul. Kedua upacara tersebut yang dilakukan masyarakat Banjar dengan 
memberikan “sesajen”  kepada makhluk halus. Diantara sesajen itu terdiri dari makanan dari 
ketan, beras, ayam, bunga-bungaan, dan alat-alat keperluan tepung tawar. Lih. Alfani Daud, Islam 
dan Masyarakat Banjar Deskrifsi dan Analisa Masyarakat Banjar (Jakarta:P.T Raja Grafindo 
Persada, 1997), hlm. 360. 

21 Azyumardi Azra, “ Interaksi Dan Akomodasi Islam Dengan Budaya Melayu 
Kalimantan”, Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996), hlm. 
191. 
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membahas tentang isu kedua ini ketimbang isu yang pertama tersebut. Hal 

tersebut terlihat pada porsi pembahasan tentang dokrin Wujūdiyyah dan 

Ĥulūliyyah yang hanya dibahas sekilas, dan hanya terdiri dari tiga (3)  halaman 

saja. Sedangkan   ketika membahas tentang praktek kepercayaan lokal atau tradisi 

yang disebut dalam bahasa Banjar dengan istilah menyanggar dan membuang 

pasilih,  terdiri dari 13 halaman. Al-Banjari membahas isu kedua ini dengan 

panjang lebar berdasarkan argumentasi-argumentasi al-Qur'an dan hadis Nabi, 

serta logika yang cermat dan kritis. Bahkan terlihat adanya dialog dan perdebatan 

yang sengit antara al-Banjari dengan para pelaku tradisi tersebut, hal  itu 

ditunjukkan dengan adanya kalimat soal dan jawab dalam pembahasan masalah 

tersebut .22 Dan salah satu motivasi Sultan Tahmidillah meminta al-Banjari 

menulis kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn adalah untuk menyadarkan masyarakat Banjar 

agar tidak melakukan praktek yang berbau syirik dan bid’ah tersebut. 

Seperti diketahui dalam banyak catatan sejarah, bahwa sebelum Islam 

masuk ke Banjar khususnya, dan Nusantara umumnya, masyarakatnya telah 

menganut bermacam-macam agama dan kepercayaan, seperti Hindu, Budha, 

paham Animisme (semua benda dan roh), Dinamisme ( semua benda mempunyai 

semangat) dan lain sebagainya, mereka memuja pohon-pohon besar, gua-gua, roh 

nenek moyang, dan benda-benda lain yang dianggap keramat.  

Islam diterima dan berkembang sangat cepat di kalangan masyarakat 

Banjar karena telah berhasil memasukkan tokoh-tokoh yang berpengaruh dan 

berkuasa ke dalam lingkungan umatnya. Tetapi dengan demikian, berbagai 

                                                            
22 Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Tuĥfah al- Rāgibīn, hlm. 44-48. 
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kepercayaan yang bersangkutan dengan kekuatan dan pengaruh gaib dari tokoh-

tokoh itu telah mewarnai sistem kepercayaan masyarakat Islam di kawasan  itu. 

Kepercayaan adanya orang gaib umum di kalangan masyarakat Banjar. Di antara 

tokoh-tokoh jenis makhluk halus ini yang terkemuka termasuk adalah, tokoh-

tokoh yang merupakan cikal bakal raja-raja Banjar yang mitologis yang gaib 

dahulu kala, khususnya dari zaman sebelum Islam.23 

Kepercayaan  di kalangan keluarga  tertentu dalam masyarakat Banjar, 

sering dikonsepsikan bahwa gejala anak-anak sering kencing (pangamihan) 

merupakan pertanda adanya teguran dari dunia gaib, bahwa si anak harus 

memakai kalung kuno tertentu. Gejala badan bayi panas mungkin merupakan 

pertanda si anak kapidaraan (diganggu oleh pidara, ruh orang mati), oleh karena 

itu sebaiknya di pidarayi, yaitu dibuat tanda plus (+) pada bagian-bagian badan 

tertentu dari tubuh si anak dengan menggunakan kunir bercampur kapur sirih, 

sambil dibacakan mantra tertentu, di samping dibawa ke klinik setempat.24 

Adanya kepercayaan terhadap  nenek moyang yang mengharuskan 

keturunannya untuk melakukan upacara ber-sesaji setahun sekali, di mana nenek 

moyang tersebut diundang dan diberi sesaji; hal ini rupa-rupanya dilakukan pula 

terhadap kerabat dekat. Tokoh nenek moyang ini dianggap sebagai tetap 

memperhatikan (kesejahteraan) keturunannya dan memperingatkan anak cucunya 

bila lalai melakukan tradisi yang ada sejak dahulu kala. Dalam berbagai kasus,  

pemeliharaan dan peringatan ini tampak seperti dilakukan oleh sahabat gaib 

nenek moyang. Dari sini kita dapat melihat kebiasaan masyarakat membawa bayi 

                                                            
23 Alfani Daud, Islam Dan Masyarakat Banjar, hlm. 582. 
24 Ibid., hlm.7. 



 
 

11 
 

 
 

ziarah ke kuburan keramat, masjid keramat, candi keramat atau tempat-tempat 

lainnya. Orang gaib yang menghuni atau memelihara tempat keramat tersebut 

menghukum (memingit) keluarga yang lalai melakukan ziarah seperti yang telah 

dibiasakan oleh generasi terdahulu. Orang gaib atau makhluk halus yang diyakini 

menempati suatu hutan tertentu dikhawatirkan akan mengganggu kegiatan 

mendulang (mencari intan dan emas) serta bisa mencelakakan mereka, oleh 

karena itu diadakan upacara sesaji untuk mengundang mereka (menyanggar) 25 

dan membuang sial (membuang pasilih).26 

Pada  masa sekarang, masa yang dikenal dengan  zaman modern, dengan 

ditandai  berkembangnya  ilmu dan teknologi,  upacara yang di dalamnya ada 

tradisi memberikan sesajen   masih tetap  bertahan, bahkan dilestarikan dengan 

alasan sebagai warisan budaya atapun alasan ekonomis, yaitu sebagai kegiatan 

yang dapat  mendatangkan turis atau wisatawan, sehingga kegiatan tersebut 

diagendakan dan dijadikan kalender tahunan. Upacara ini dianggap dapat dipakai 

untuk mengukuhkan kembali nilai-nilai atau budaya dan keyakinan yang berlaku 

dalam masyarakat. Oleh karena itu, upacara merupakan salah satu kegiatan sosial 

yang sangat diperhatikan, dalam rangka menggali tradisi atau pengembangan 

kebudayaaan nasional.27  

Masih bertahannya tradisi dan adat-istiadat pra-Islam, yang sarat dengan 

takhyul  yang tentu saja bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam, 

termasuk di antaranya kepercayaan tentang adanya kekuatan magis dalam senjata 

                                                            
25 Alfani Daud, Islam Dan Masyarakat Banjar, hlm.568. 
26 Muhammad Arsyad al-Banjari, Tuĥfah ar-Rāgibīn, hlm. 39-48. 
27Mulyadi, Upacara Tradisional sebagai kegiatan sosialisasi DIY (Yogyakarta:Proyek 

P2NB Depdikbud, 1982/1983), hlm. 2. 
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atau barang-barang tertentu lainnya yang dimiliki penguasa, pemujaan terhadap 

arwah nenek moyang, kepercayaan jimat, dan sebagainya. 

Kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn  merupakan kitab tentang aqidah dan yang 

berhubungan dengan keyakinan atau iktikad  yang berhaluan Ahlussunnah wal Jama’ah 

dengan menguraikan tentang 72 golongan yang berpaham sesat, bid’ah hingga kafir, 

termasuk di dalamnya tentang kaum sufi gadungan, tentang iman dan yang merusak 

iman  yang juga banyak didapati dan dibahas dalam karya-karya ulama lainnya. Namun 

yang menjadikan kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn   menarik dan istimewa serta beda dan tidak 

didapati dalam karya-karya  ulama    se-zamannya, bahkan sebelumnya adalah 

pembahasan  dan  kritikan al-Banjari terhadap  perbuatan dan praktek-praktek bid’ah 

peninggalan kepercayaan pra-Islam yang sering dikerjakan masyarakat pada saat itu, 

terutama di kalangan masyarakat Banjar.  

Demikian kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn yang    isinya sangat menarik untuk 

dipelajari, sebab di dalamnya terdapat ajaran-ajaran, nilai-nilai dan pedoman 

tentang aqidah. Walaupun Kitab ini sudah dicetak beberapa kali , namun belum 

di-taĥqīq. Tulisan dan bahasa dalam kitab tersebut menggunakan  Arab-Melayu 

(bahasa Banjar), sehingga masih banyak kata-kata atau bahasa yang sulit 

dimengerti,  terdapat beberapa istilah dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu atau 

bahasa Banjar yang kurang dapat dipahami masyarakat awam, sehingga perlu 

diberikan penjelasan. Semua ayat al-Qur’an dan hadis-hadis yang digunakan 

tidak di-taĥqīq atau tidak di-takhrīj, atau tidak disebutkan dasar pengambilannya, 

nama-nama tokoh yang ada dalam kitab tersebut, tidak dijelaskan, siapa mereka 

itu? 
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B. Rumusan Masalah 

 Untuk mempermudah dalam research  ini, maka perlu adanya rumusan 

masalah, sehingga  tulisan  ini tidak menyimpang dari   tujuan yang diinginkan 

peneliti. 

Berdasarkan latar belakang  diatas, maka diambil tiga  point rumusan 

masalah  yang  menjadi pijakan  dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah 

itu adalah: 

1. Bagaimana menyajikan naskah kitab  Tuĥfah ar-Rāgibīn  agar bisa 

menjadi tulisan yang dapat dibaca dan mudah dipahami? 

2. Bagaimana konsep bid’ah dalam kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn? 

3. Bagaimana pandangan  Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang 

tradisi memberi sesajen berdasarkan  konsep bid’ah dalam kitab Tuĥfah 

ar-Rāgibīn ? 

 

C. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini  bersumber dari sebuah teks. Penelitian ini   adalah sebuah 

upaya untuk  menyunting teks kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn karya Syekh Muhammad 

Arsyad al-Banjari, meneransliterasi dan menyalin hingga teks tersebut  lebih 

mudah dibaca, dipahami dan kemudian dikaji isinya dengan baik. 

 Az-Zamakhsyari misalnya  dalam kitab Asās al-Balāghah , menyebutkan 

bahwa; “Mentaĥqīq sebuah teks, yaitu melihat sejauh mana hakekat teks yang 

sesungguhnya, yang terkandung di dalam teks itu, mengetahui suatu berita dan 
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menjadi yakin akan kebenarannya.28 Dengan begitu, buah pikiran dan ajaran atau 

nilai-nilai  yang terkandung dalam teks tersebut, dapat dijadikan pedoman, sumber 

hukum dan   ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan terhadap umat Islam. Dan 

hal tersebut merupakan tujuan praktis dari penelitian ini.  

Adapun tujuan teoritisnya adalah untuk mengetahui konsep bid’ah dan 

mengungkap tanggapan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang tradisi yang 

ada dalam masyarakat, khususnya tentang tradisi memberi sesajen, dan juga 

sebagai bahan atau data-data  selanjutnya bagi para peneliti dalam kajian taĥqīq 

atau filologi. 

 

D. Telaah Pustaka 

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari termasuk salah satu ulama yang 

pruduktif, beliau banyak mengarang kitab atau risalah di antaranya; Tuĥfah ar-

Rāgibīn, Sabīl al-Muhtadīn, Kitāb an- Nikāĥ, Luqţah al-’Ajlān, dan lain 

sebagainya. Kitab yang paling terkenal dan banyak dikaji kandungan dan isinya 

adalah kitab Sabīl al-Muhtadīn. Banyak tulisan yang mengungkap dan meneliti 

kitab tersebut. Kitab tersebut banyak digunakan dalam pengajian-pengajian, baik 

di lembaga pendidikan pesantren, maupun pengajian umum, khususnya oleh 

negeri-negeri yang berpenduduk Melayu, hal tersebut menunjukkan pengaruhnya 

yang luas dan cukup besar, bukan saja di Nusantara dan negeri-negeri 

berpenduduk Melayu. 

                                                            
28 Az-Zamakhsyari, Asās al-Balāgah ( Beirut: Dār-al-Kutub ‘Ilmiyyah, tth), Juz.1, hlm. 

203. 
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Berbeda dengan kitab Sabīl al-Muhtadīn, penelitian tentang kitab Tuĥfah 

ar-Rāgibīn terbilang masih sangat sedikit, berdasarkan  penelusuran awal yang 

dilakukan penulis, terhadap bibliografi dan katalog perpustakaan, serta sumber-

sumber lain yang diakses, peneliti mendapatkan ada beberapa  penelitian yang 

berhubungan dengan kitab  Tuĥfah ar-Rāgibīn, namun penelitian tersebut hanya 

sekedar mengkaji isi kitab secara umum, atau mengkaji  metodologi yang ada 

dalam  kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn  , penulis belum menemukan penelitian  kajian 

dengan  metode taĥqīq atau filologi. Di antara hasil penelitian   itu adalah; 

1. Penelitan yang dilakukan tim peneliti, untuk makalah dalam seminar sehari 

tentang pemikiran keagamaan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di 

bidang aqidah yang diselenggarakan oleh IAIN Antasari tahun 1988,29 

dalam penelitian tersebut  menyebutkan bahwa; Mengungkap pemikiran 

aqidah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari khususnya dalam kitab Tuĥfah 

ar-Rāgibīn , dan kitab ini adalah sebagai upaya Syekh Muhammad Arsyad  

untuk memperkokoh paham Ahlussunnah wal Jama’ah (Sunni), dan sebagai 

tandingan atas paham  Wujūdiyyah yang ada pada saat itu, realitasnya dapat 

dilihat dengan dieksekusinya tokoh paham Wujūdiyyah yaitu, Syekh Abdul 

Hamid Abulung oleh Sultan Tahmidillah atas fatwa Syekh Muhammad 

Arsyad al-Banjari. 

2.  M. Asywadie Syukur dalam laporan penelitian terhadap naskah kitab 

Tuĥfah ar-Rāgibīn, tahun 1991,30 hampir sama dengan penelitian yang 

dilakukan di atas, dalam penelitian ini juga menggambarkan  secara umum 
                                                            

29Irfan Noor, “Menakar Religio Spritual Masyarakat Banjar”, hlm 13.  
30M. Asywadie Syukur, dalam laporan penelitian terhadap naskah Risālah Tuĥfah ar-

Rāgibīn (Banjarmasin:Perpustakaan Fakultas Dakwah IAIN Antasari, 1991). 
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isi kitab tersebut, dan kitab tersebut adalah salah satu  upaya Syekh 

Muhammad Arsyad al-Banjari dalam membendung arus masyarakat 

terhadap orientasi tasawuf Wujūdiyyah. 

3. Yusran, “Studi Risālah Tuĥfah ar-Rāgibīn” ,31 penelitian berbentuk skripsi 

ini, menganalisa  tentang aliran Ahlussunnah wal Jama’ah yang ada dalam 

risalah tersebut. Penelitian tersebut mengungkap juga kebenaran bahwa 

kitab tersebut memang  karangan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang 

sebelumnya masih diperdebatkan. 

4. Skripsi Faridah, HJ, “Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari: Pemikiran dan 

Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Kalimantan Selatan”,32 tulisan ini 

menggunakan pendekatan historis, hasil kajian dalam skripsi ini lebih 

menekankan pada pengaruh pemikiran al-Banjari di masyarakat Banjar 

dalam bidang fikih, maupun aqidah. Jadi tidak spesifik membahas kitab 

Tuĥfah ar-Rāgibīn  saja. 

5. Zurkani Yahya, “Pemikiran Muhammad Arsyad al-Banjari di Bidang 

Teologi dan Tasawuf”,33  penelitian ini  berbentuk makalah yang digunakan 

dalam seminar Internasional tentang pemikiran Syekh Muhammad Arsyad 

al-Banjari di Banjarmasin pada tanggal 4-5 Oktober 2003, tulisan ini tidak 

fokus hanya membahas akidah dalam kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn , namun juga 

                                                            
31Yusran, “Study Tentang Risālah Tuĥfah ar-Rāgibīn”, Skripsi (Banjarmasin: 

Perpustakaan Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari, 1988). 
32Faridah, HJ, “Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari: pemikiran dan pengaruhnya 

Terhadap Masyarakat Kalimantan Selatan”, Skripsi (Yogyakarta: Perpustakaan IAIN Sunan 
Kalijaga,1999).  

33 Zurkani Yahya, “Pemikiran Muhammad Arsyad al-Banjari di Bidang Teologi dan 
Tasawuf”, Makalah, Banjarmasin 4-5 Oktober 2003. 
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membahas tentang ajaran tasawuf  dalam  pemikiran Syekh Muhammad 

Arsyad al-Banjari. 

6. Tesis Muhammad Rusydi, “Pemikiran Kalam Muhammad Arsyad al-

Banjari”,34 penelitian ini menganalisa kecenderungan metodologi yang ada 

dalam kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn , dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

metodologi dalam kitab ini adalah metodologi imani atau cara berfikir 

kalam yang teo-sentris dengan tujuan penguatan aspek keimanan, dan 

metodologi pembelaan atau cara berfikir kalam yang cenderung apologis 

dengan tujuan untuk membentuk dan mempertahankan keimanan 

masyarakat yang masih goyah dan rentan serangan pengaruh ajaran lain 

pada saat itu. 

 

E. Metodologi 

Filologi atau dalam istilah Arab  Taĥqīq  adalah sebuah upaya untuk 

mengkaji sebuah manuskrip atau naskah kuno, hingga manuskrip atau naskah 

kuno tersebut dapat disalin dengan tulisan yang lebih mudah dibaca dan dipahami. 

Maksud naskah di sini ialah, semua peninggalan tertulis nenek moyang  pada 

kertas, kulit kayu, daun lontar dan rotan.35  

Mengingat bahan naskah seperti tersebut di atas, maka jelaslah naskah 

tersebut tidak dapat bertahan beratus-ratus tahun tanpa pemeliharaan dan 

perawatan yang baik dan khusus. Tidak sedikit naskah tersebut tulisannya menjadi 

                                                            
34 Muhammad Rusydi,” Pemikiran Kalam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari”, Tesis 

(Yogyakarta: Perpustakaan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2005). 
35 Edwar Djamaris, “Filologi dan Cara Kerja Filologi”, dalam Bahasa dan Sastra, Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dep.Pendidikan dan kebudayaan, Tahun Ke.III, No 1, 
1997. 
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tidak jelas, kabur atau bahkan hilang dan rusak karena dimakan usia. Kebanyakan 

naskah kuno itu  menggunakan bahasa yang sudah jarang atau tidak digunakan 

lagi, sehingga sulit dipahami zaman sekarang, maka hal tersebut akan sangat 

menyulitkan bagi orang yang ingin mengetahui ide-ide dan pokok-pokok pikiran 

atau mengetahui isi dan kandungan yang ada dalam naskah tersebut. Mengingat 

karya-karya tulisan masa lampau merupakan peninggalan yang mampu 

menginformasikan buah pikiran, buah perasaan, dan informasi mengenai berbagai 

segi kehidupan yang pernah ada.36 Oleh sebab itu agar tulisan atau karya-karya 

yang tertuang lewat tulisan tersebut tidak hilang, maka perlu adanya upaya untuk 

menyalin kembali tulisan itu, sehingga dapat dibaca dan dipahami. 

Naskah  Tuĥfah ar-Rāgibīn yang penulis teliti ini ada dua varian: Pertama, 

naskah dengan kode huruf (A) masih berupa manuskrip atau tulisan tangan, yang 

didapat dari koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan nomor 

W.37/Rol.367.No. 01. Kedua,   naskah dengan kode huruf (B) yang telah dicetak 

tahun 2005 oleh Yayasan Pendidikan Islam dalam Pagar Martapura Kalimantan 

Selatan, kitab ini di salin  oleh Abu Daudi, salah satu zuriat Syeikh Muhammad 

Arsyad al-Banjari di Martapura. 

Secara umum kedua naskah tersebut baik dan tulisannya jelas terbaca, 

namun dilihat dari segi kelengkapan halamannya (isi), naskah pertama dengan 

kode (A) tidak lengkap, ada beberapa terakhir halaman yang hilang. Selain itu, 

terdapat beberapa perbedaan bacaan dan kata, jika dibandingkan dengan naskah 

kedua (B). Naskah kedua (B) halamannya lengkap,  namun begitu, bukan berarti 

                                                            
36 Siti Baroroh Baried, dkk, Pengantar Teori Filologi  ( Yogyakarta: Badan Penelitian 

dan Publikasi Fakultas UGM. 1994),  hlm.1. 
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naskah (B) sempurna dan tidak punya kesalahan dan kekurangan. Di beberapa 

tempat ada kekurangan dan kesalahan kata, kalimat, serta titik yang hilang dan 

kurang  yang mengakibatkan banyak kata-kata yang   sulit dipahami. Berdasarkan 

kelebihan dan kekurangan dari kedua naskah tersebut, maka keduanya bisa saling 

melengkapi dalam penyuntingan. 

Melihat kenyataan tersebut, maka metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah “metode gabungan”, karena kedua naskah yang ada, 

semuanya mempunyai kekurangan dan kelebihan di beberapa tempat. Walaupun 

perbedaan itu tidak begitu besar dan tidak mempengaruhi teks.  

Dalam hal ada yang meragukan, maka dipakai pertimbangan lain, 

diantaranya kesesuaian dengan norma tata bahasa, jenis sastra, keutuhan cerita, 

faktor-faktor literer lain, dan latar belakang pada umumnya. Dengan metode ini, 

teks yang disunting merupakan teks baru yang merupakan gabungan bacaan dari 

semua naskah yang ada. 

Kitab ini menggunakan tulisan Arab-Melayu (pegon) dengan bahasa  

Melayu. Penulis  meneransliterasi, yaitu, mengganti huruf atau mengalihkan huruf 

demi huruf dari satu abjad ke abjad yang lain, dalam hal ini dari huruf Arab-

Melayu ke huruf Latin,37  dan mengadakan pembagian alinea-alinea, huruf besar 

dan huruf kecil, membuat penafsiran (interpretasi) setiap bagian atau kata-kata 

yang perlu penjelasan,  menambahi atau mengurangi huruf, sehingga teks mudah  

dipahami oleh pembaca modern. Agar pembaca mudah mengenali penambahan 

                                                            
37 Siti Barorah Baried, dkk,  Pengantar Teori Filologi, hlm. 81. 
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dan pengurangan serta penafsiran dan keterangan lain,  penulis perlu memberikan 

tanda atau catatan kaki ( foot note). 

Dalam analisis  (dirāsah) atas isi kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn, penulis 

berusaha menggali pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari konsep bid’ah  

tradisi memberi sesajen   yang terdapat dalam kitab karangan beliau tersebut. 

Tulisan ini berusaha menyajikan pemahaman mengenai konsep bid’ah tradisi 

memberi sesajen dalam pandangan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, penulis 

menggunakan pendekatan historis. Pendekatan historis diperlukan, terutama untuk 

menjelaskan asal-usul dan perkembangan tradisi memberi sesajen di Kalimantan , 

menggambarkan pandangan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang 

membid’ahkannya dengan menunjukkan faktor-faktor yang mendorongnya untuk 

membid’ahkan, baik dari sebab pemahaman ke-agamaan atau kepercayaan dan 

sebab sosial. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Istilah Filologi 

Kata filologi berasal dari bahasa Yunani philologia yang berupa 

gabungan kata dari philos yang berarti “cinta”, dan logos yang berarti 

“pembicaraan” atau  “ilmu”. Dalam bahasa Yunani philologia berarti “Senang 

berbicara yang kemudian berkembang menjadi senang belajar, senang 

kepada ilmu, senang kepada tulisan-tulisan, dan kemudian senang kepada 

tulisan-tulisan yang bernilai tinggi seperti karya-karya sastra”.38 

                                                            
38 Ibid., hlm. 2. 
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Dalam bahasa Arab, filologi adalah ilmu taĥqīq an-Nuşūş,39 dalam 

kitab Asās al-Balāgah40 disebutkan: 

 
  كنت على يقني منه : حققت األمر وأحققته

  وحققت اخلرب فانا أحقه، وقفت على حقيقته
  إذا بلغهم خرب فلم يستيقنوه ويقول الرجل ألصحابه،

  أنا أحق لكم هذا اخلرب، أي أعلمه لكم وأعرف حقيقته
 

Maksud dari pernyataan itu adalah: Menaĥqīq sebuah teks atau naş, 

yaitu melihat sejauh mana hakekat teks yang sesungguhnya, yang terkandung 

di dalam teks itu, mengetahui suatu berita dan menjadi yakin akan 

kebenarannya. Oleh  sebab itu yang dimaksud dengan taĥqīq dalam bahasa 

ialah: Pengetahuan yang sesungguhnya dan berarti juga mengetahui hakekat 

suatu tulisan.41 

Filologi sudah dikenal sejak abad ke-3 sebelum Masehi oleh 

sekelompok ahli di kota Iskandariyah yang dikenal sebagai ahli filologi. Pada 

waktu itu mereka berusaha meneliti teks-teks lama yang berasal dari bahasa 

Yunani dengan menemukan bentuknya yang asli dan bebas dari kesalahan 

penulisan serta mengetahui tujuan penulisnya. Mereka menyisihkan 

kekeliruan-kekeliruan yang terdapat di dalamnya jika mereka menghadapi 

teks dengan jumlah yang besar atau lebih dari satu naskah, maka naskah yang 

                                                            
39Nabilah Lubis, Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi  (Jakarta:Yayasan Media 

Alo Indonesia, 2007), hlm.17. 
40  Az-Zamakhsyari, Asās al-Balāgah,  hlm. 203. 
41 Nabilah Lubis, Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi, hlm.17. 
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menunjukkan bacaan yang berbeda (varian-varian) mereka teliti pula untuk 

mendapatkan naskah yang paling asli, atau yang paling mendekati asli.42 

Melalui penggarapan naskah filologi, seorang filolog mengkaji teks 

klasik dengan tujuan ingin mengetahui teks itu sesempurna mungkin dan 

selanjutnya menempatkannya dalam konteks sejarah suatu bangsa. Dengan 

mempelajari keadaan teks seperti sebagaimana adanya, maka teks dapat 

terungkap dengan sempurna.43 Kajian filologi, khususnya naskah-naskah 

nusantara bertujuan untuk  menyunting, membahas serta menganalisa isinya, 

atau untuk kedua-duanya. Pada taraf awal kajian terhadap naskah-naskah itu 

tertutama untuk tujuan penyuntingan.  44 

Sedangkan dalam Islam,  pondasi taĥqīq sebenarnya telah ada  sejak 

jaman Rasulullah saw dan para sahabatnya. Hal tersebut bisa diketahui dari 

beberapa indikasi: Pertama,  adanya pertemuan Rasulullah saw dengan 

Malaikat Jibril pada tiap-tiap bulan Ramadan untuk meneliti dan mengoreksi 

bacaan al-Qur’an di hadapan Jibril.  Kedua, Zaid bin Śābit membaca dan 

mengoreksi atau membandingkan wahyu yang dia tulis di hadapan Nabi. 

Ketiga, ketelitian yang dilakukan oleh para sahabat dalam menelusuri dan 

mengumpulkan teks-teks al-Qur’an yang tertulis dalam berbagai materi pada 

tahap awal Islam pada masa Abu Bakar sampai dapat terkumpul pada mushaf 

Uşmani r.a adalah  bukti lain atas ketelitian itu. 45   

                                                            
42 Ibid., hlm. 21. 
43Ibid.,  hlm. 25. 
44 Siti Barorah Baried, Pengantar Teori  Filologi, hlm. 49. 
45 Al-Śadiq Abdurrahman, Taĥqīq Nuşūş at-Turāś Fī al-Qadīm wa al-Ĥadīś (ttp :Majma’ 

al-Fātiĥ li al-Jāmi’āt, 1989), hlm.15-16. 
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Taĥqīq adalah penelitian yang cermat terhadap suatu karya yang 

mencakup hal-hal sebagai berikut: 

a. Apakah benar karya yang diteliti/di-taĥqīq merupakan karangan asli 

dari pengarangnya yang disebut dalam buku itu? 

b. Apakah isi naskah tersebut sesuai dengan mazhab pengarangnya? 

c. Sejauh mana tingkat kebenaran materinya? 

d. Mentakhrīj semua ayat-ayat al-Qur’an dan hadis serta menyebut 

sumbernya dalam catatan kaki. 

e. Memberi penjelasan tentang hal-hal yang kurang jelas, seperti nama 

orang, tanggal yang diragukan, kejadian-kejadian dan sebagainya. 

Dengan demikian, taĥqīq merupakan usaha keras untuk menampilkan 

karya klasik itu dalam bentuk yang baru dan mudah dipahami.46 Taĥqīq 

bertujuan untuk menyunting dan menghadirkan sebuah teks yang dipandang 

dekat dengan teks asal yang dikehendaki oleh pengarang.47 

Dalam bahasa Arab, semua hasil karya sastra tulisan tangan masa 

lampau yang berupa naskah sebagai objek penelitian taĥqīq atau filologi 

diistilahkan dengan makhţūţāt untuk bentuk jamak, dan makhţūţah untuk 

bentuk tunggal. Sedangkan teks dalam bahasa Arab adalah: Nuşūş untuk 

bentuk jamak dari naş dalam bentuk tunggal, yang berari  kandungan atau isi 

naskah yang merupakan perkataan-perkataan atau tulisan asli dari pengarang, 

hal tersebut untuk membedakan dengan catatan dan komentar yang ditulis 

                                                            
46 Nabilah Lubis, Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi, hlm. 18 
47  Salahuddin al-Munajjad, Qawā’id Taĥqīq al-Makhţūţāt (Beirut: Dār al-Kitāb al-

Jadīd1987), hlm.15. lih. Juga Al-Śadiq Abdurrahman, Taĥqīq Nuşūş at-Turāś Fī al-Qadīm wa al-
Ĥadīś  (ttp :Majma’ al-Fātiĥ li al-Jāmi’āt, 1989), hlm.15. 
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oleh orang lain atau muĥaqqiq.48 Sebab itu, bentuk penelitian naskah dalam 

bahasa Arab dikenal istilah: ‘Ilm taĥqīq an-nuşūş atau taĥqīq at-turāś yaitu 

ilmu yang meneliti karya-karya peninggalan klasik.49 

a. Prosedur taĥqīq 

Seorang yang sudah memilih manuskrip atau naskah untuk ditaĥqīq 

haruslah mengikuti langkah-langkah taĥqīq, agar tujuan yang ingin dicapai 

dapat tereliasasi, prosedur itu adalah: 

1. Yakin bahwa manuskrif tersebut belum pernah di taĥqīq orang lain.  

Manuskrip yang sudah ditaĥqīq, tidak perlu ditaĥqīq lagi, kecuali 

dalam taĥqīq sebelumnya memuat informasi yang salah berat. 

Akan tetapi, bila manuskrip tersebut baru sekedar dicetak ulang, 

tapi belum ditaĥqīq, maka tidak ada masalah untuk ditaĥqīq. 

2. Mengumpulkan naskah atau manuskrip tersebut sebanyak 

mungkin.50 Sebuah manuskrip tidak mustahil mempunyai 

varian/copi di beberapa tempat, mungkin varian tersebut ditulis 

oleh pengarang sendiri dengan adanya penambahan atau perbaikan 

dan mungkin juga ditulis oleh muridnya atau disalin lagi. Adanya 

banyak varian naskah akan memudahkan proses penyuntingan.51 

3. Menentukan manuskrif yang asli/acuan. Setelah varian manuskrip 

terkumpul, dibaca dan diteliti untuk menentukan mana buku yang 

mendekati teks asli dari sekian banyak varian yang ada. Untuk 

                                                            
48 Iyad Khalid, Manhaj Taĥqīq al-Makhţūţāt ( Syria: Dār al-Fikr, 2003), hlm.19. 
49 Nabilah Lubis, Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi, hlm.28.  
50 Iyad Khalid, Manhaj Taĥqīq al-Makhţūţāt, hlm. 24. 
51 Nabilah Lubis, Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi, hlm. 37. 
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mengetahui itu perlu dilacak tahun penulisan, jenis kertas yang 

digunakan, serta corak rasam yang dipakai, disamping ketelitian 

penulisan dan kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalamnya. 

Manuskrip yang jelas bagus tidak ada salah, tentu lebih baik 

dijadikan teks asli dari yang banyak kesalahan. Manuskrip yang 

hanya mempunyai satu teks, maka tidak masalah untuk ditaĥqīq, 

banyak manuskrip yang ditaĥqīq hanya mempunyai satu naskah.52 

4. Melacak informasi seputar manuskrip.53 Informasi tersebut adalah 

mengenai latar belakang penulis, tempat penulisan, sumber data, 

orang-orang yang ikut membantu dalam penulisan, jenis tulisan, 

tempat dan tahun dan masa penulisan dan lain. Informasi ini 

biasanya terdapat  di halaman depan atau halaman terakhir sebuah 

manuskrip.54 

5. Menentukan judul manuskrip. Sebuah manuskrip tidak jarang 

ditulis beberapa kali dengan nama yang berbeda, karena penulis 

tidak pas dengan nama pertama, atau nama pertama kurang tepat 

dengan isi naskah tersebut dan pertimbangan-pertimbangan lain.55 

6. Transliterasi. Apabila yang disunting merupakan naskah Arab-

Melayu (bukan bahasa Arab), maka diperlukan proses penggantian 

huruf atau pengalihan huruf demi huruf dari satu abjad ke abjad 

yang lain (transliterasi). Misalnya dari huruf Arab-Melayu ke huruf 

                                                            
52Ibid.   
53 Iyad Khalid, Manhaj Taĥqīq al-Makhţūţāt, hlm. 25. 
54 Nabilah Lubis, Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi, hlm. 38.  
55 Ibid.  Lih juga: Iyād Khālid, Manhaj Taĥqīq al-Makhţūţāt, hlm. 29. 
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latin. Dapat juga transliterasi ini dilakukan terhadap huruf Jawa, 

Sanksekerta, atau huruf-huruf bahasa daerah ke dalam huruf 

Latin.56 

b. Pekerjaan taĥqīq  

Di antara pekerjaan-pekerjaan (aktivitas) yang harus dilakukan seorang 

filolog/muĥaqqiq adalah: 

1. Membaca manuskrip yang akan disunting dengan berulang-ulang 

agar diketahui pola pikir penulis, gaya bahasa yang digunakan, 

jenis tulisan, jenis kertas, ayat-ayat al-Qur’an dan hadis Nabi yang 

terdapat dalam manuskrip tersebut, serta kutipan-kutipan lain. 

2. Mempersiapkan literatur untuk mencek beberapa data yang 

terdapat dalam manuskrip. 

3. Menulis ulang naskah asli. 

4. Penulisan teks dibuat sesuai berdasarkan substansi/kandungan. 

Dengan arti, bahwa setiap topik baru dibuat tersendiri terpisah dari 

teks sebelumnya. 

5. Penulisan teks harus konsekuen mengikuti rasam/tulisan lama, 

kecuali dalam hal-hal yang sudah merupakan kesepakatan dan 

menjadi aturan penulisan umum dalam ejaan modern. 

6. Muĥaqqiq harus konsekuen dengan kata-kata dan gaya bahasa yang 

ada dalam teks asli, tanpa merubah sedikitpun. 

                                                            
56 Nabilah Lubis, Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi, hlm. 81. 
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7. Merubah kesalahan fatal. Pada dasarnya, muĥaqqiq tidak boleh 

merubah kesalahan yang terdapat dalam teks. Namun demikian, 

ahli filologi memperbolehkan muĥaqqiq merubah langsung 

kesalahan-kesalahan fatal, tanpa harus membuat keterangan catatan 

kaki. Kesalahan-kesalahan yang dimaksud, seperti kesalahan dalam 

ayat al-Qur’an yang tidak mempunyai justifikasi qira’at, kesalahan 

nahwu yang tidak ada justifikasi dalam qā’idah naĥwiyyah, 

kesalahan dalam nama kota, negara atau nama orang, pujian-pujian 

yang mudah dan populer. Di samping itu, seorang muĥaqqiq 

diperbolehkan membuat judul atau sub judul sesuai substansi 

ilmiah yang dikandung teks (ditulis dalam kurung) tanpa harus 

menyebutkannya di catatan kaki. 

8. Membubuhi tanda baca, seperti titik, koma, tanda tanya, tanda 

petik, tanda seru, memberi harakat kata yang bisa menimbulkan 

kerancuan bacaan dan lain-lain. 

9. Melakukan takhrīj terhadap teks tertentu. Yang dimaksud takhrīj di 

sini bukan saja takhrīj terhadap hadis, akan tetapi lebih umum dari 

itu mencakup ayat al-Qur’an dan kutipan lainnya. 

10. Memberikan komentar. Muĥaqqiq dapat menuliskan pendapatnya 

terhadap teks menuskrif di catatan kaki. 

11. Membuat pendahuluan, penutup, daftar isi, literatur, dan indek.57 

                                                            
57 Ibid., hlm. 39-41. 
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c. Metode-metode penelitian teks 

Ada beberapa metode penelitian filologi/taĥqīq yang sering diterapkan 

oleh filolog/muĥaqqiq. Metode tersebut dapat dibedakan berdasarkan jumlah 

naskah yang ada pada seorang filolog/muĥaqqiq. 

1. Naskah tunggal 

Apabila peneliti hanya menemukan satu teks naskah untuk teks 

yang disunting, maka hanya terdapat dua pilihan, yaitu: 

a).  Edisi diplomatik, adalah suatu cara mereproduksi teks 

sebagaimana adanya tanpa ada perbaikan atau perubahan dari 

editor. Model yang paling sesuai dengan tujuan ini adalah 

naskah direproduksi secara fotografis. Bagi pembaca modern, 

metode ini tidak memberikan informasi yang membantu dalam 

upaya memahami teks tersebut. 

b). Edisi standar, yaitu suatu usaha perbaikan dan pelurusan teks 

sehingga terhindar dari berbagai kesalahan dan penyimpangan-

penyimpangan yang timbul ketika proses penulisan. Tujuannya 

ialah menghasilkan suatu edisi yang baru dan sesuai dengan 

kemajuan dan perkembangan masyarakat, misalnya dengan 

mengadakan pembagian alinea-alinea, pungtuasi, huruf besar 

dan huruf kecil, membuat penafsiran setiap bagian kata yang 

perlu penjelasan, sehingga teks dapat dipahami oleh pembaca 

modern.58 

                                                            
58 Ibid., hlm. 96. 
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2. Naskah ganda 

Sedangkan jika dalam penelitan terdapat beberapa varian naskah, 

maka ada dua metode  bagi seorang filolog atau muĥaqqiq untuk 

menetapkan teks yang akan di tempatkan dalam isi (matan) yang 

akan diteliti. Metode  tersebut adalah: 

a). Metode naskah induk. 

Metode ini digunakan dengan cara mengambil satu naskah dari 

beberapa varian naskah sebagai landasan penyuntingan teks.59 

Hal ini dilakukan apabila menurut tafsiran ada beberapa naskah 

yang unggul kualitasnya dibandingkan naskah yang lain. Hal 

ini diketahui bila diadakan penelitian yang cermat terhadap 

bahasa, kesastaraan, sejarah, dan segala hal tentang teks.60  

b). Metode gabungan 

Metode ini dipakai apabila nilai naskah menurut dugaan filologi 

semuanya hampir sama. Perbedaan di antara naskah tidak 

begitu besar. Pada umumnya naskah yang terpilih adalah yang 

mempunyai bacaan mayoritas atas dasar perkiraan bahwa 

jumlah naskah itu merupakan saksi bacaan yang benar.61 

Suntingan   teks merupakan gabungan dari beberapa varian 

naskah yang diyakini paling benar dari semua varian naskah 

yang ada.62 Dengan metode ini, teks yang disunting merupakan 

                                                            
59 Iyad Khalid, Manhaj Taĥqīq al-Makhţūţāt, hlm. 54. 
60 Nabilah Lubis, Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi, hlm. 93. 
61 Ibid., hlm. 92. 
62 Iyad Khalid, Manhaj Taĥqīq al-Makhţūţāt, hlm. 54. 



 
 

30 
 

 
 

teks baru yang merupakan gabungan bacaan dari semua naskah 

yang ada.63 

3. Metode intuitif (Metode subyektif) 

Metode ini dipergunakan sesuai dengan apa yang diyakini oleh 

peneliti. Cara kerjanya dengan mengambil naskah yang paling tua. 

Di tempat yang dipandang tidak betul atau tidak jelas, naskah itu 

diperbaiki berdasarkan naskah lain dengan memakai akal sehat, 

selera baik dan pengetahuan luas. 

4. Metode stema (Metode objektif) 

Metode ini diperkenalkan oleh Lachman dan kawan-kawan (filolog 

Jerman) pada tahun 1930-an. Cara kerjanya dengan meneliti secara 

sistematis hubungan kekerabatan antar naskah atas dasar 

perbandingan naskah yang mengandung kekhilafan bersama. 

Naskah yang memiliki kesalahan yang sama dan berada pada 

tempat yang sama pula, maka naskah tersebut berasal dari satu 

sumber. Atas dasar kekeliruan-kekeliruan bersama dalam naskah, 

kemudian dikelompokkan dan ditentukan silsilah naskah, baru 

kemudian dilakukan kritik teks yang sebenarnya.64 

                                                            
63 Siti Barorah Baried, Pengantar Teori  Filologi, hlm. 67. 
64 Nabilah Lubis, Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi, hlm. 85. 
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2. Pengertian  Bid’ah 

Istilah bid’ah digunakan sebagai antonim (lawan) istilah sunnah. 

Kutipan dari hadis Nabi saw Kullu bid’ah đalālah65 menjadi dasar konsep 

bid’ah.  

Secara bahasa, bid’ah (بدعة) yang bentuk jamaknya adalah bida’ 

 :yang artinya (بدع ) :bentuk kata kerjanya , (بدع)

 ما أنشأه على غري مثال سابق
 

“Sesuatu yang dibuat atau diadakan dengan tanpa ada   
  contoh sebelumnya”66 
 

Pengertian bid’ah menurut asy-Syatibi dalam al-I’tişām menerapkan 

pemaknaan, yakni: 

 ما اخترع على غري مثال سابق 
 

“Segala sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh   
  sebelumnya”67 
 

Jika seseorang membuat sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya 

sebagai contoh atau perumpamaan, maka dia bisa disebut berbuat bid’ah. 

Pekerjaan mengadakan sebuah bid’ah  disebut ibtidā’ dan barang yang 

                                                            
َیْعِنى اْبَن َزْبٍر  - َنا َعْبُد اللَِّه ْبُن اْلَعَالِء َدحََّثَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َأْحَمَد ْبِن َبِشيِر ْبِن َذْآَواَن الدَِّمْشِقىُّ َحدََّثَنا اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِلٍم َحدََّث 65

َذاَت َیْوٍم َفَوَعَظَنا  -صلى اهللا عليه وسلم-اْلِعْرَباَض ْبَن َساِرَیَة َیُقوُل َقاَم ِفيَنا َرُسوُل اللَِّه  َحدََّثِنى َیْحَيى ْبُن َأِبى اْلُمَطاِع َقاَل َسِمْعُت -
َعَلْيُكْم « َهْد ِإَلْيَنا ِبَعْهٍد َفَقاَل َظَة ُمَودٍِّع َفاْعَمْوِعَظًة َبِليَغًة َوِجَلْت ِمْنَها اْلُقُلوُب َوَذَرَفْت ِمْنَها اْلُعُيوُن َفِقيَل َیا َرُسوَل اللَِّه َوَعْظَتَنا َمْوِع
ْم ِبُسنَِّتى َوُسنَِّة اْلُخَلَفاِء الرَّاِشِدیَن اْلَمْهِدیِّيَن ِبَتْقَوى اللَِّه َوالسَّْمِع َوالطَّاَعِة َوِإْن َعْبًدا َحَبِشيا َوَسَتَرْوَن ِمْن َبْعِدى اْخِتَالًفا َشِدیًدا َفَعَلْيُك

 « ِبالنََّواِجِذ َوِإیَّاُآْم َواُألُموَر اْلُمْحَدَثاِت َفِإنَّ ُآلَّ ِبْدَعٍة َضَالَلٌة َعضُّوا َعَلْيَها
66Majma’ al-Lugah al-‘Arabiyyah,  Mu’jam al-Wasīţ, cet.4,  (Mesir; Maktabah asy-

Syurūq al-Dauliyyah),  hlm. 42. 
67 Asy-Syatibi,    Al-I’tişām  (Beirut:Mu'assasah al-Kutub  aś-Śaqafiyyah, 1996),  Juz I.  

Hlm. 21. lihat  juga, Ali Mahfuzd,  Al-Ibdā’ Fī Mađār al- Ibtidā’  (Mesir:Dār  al-I’tişām, 1956), 
hlm. 25.  Atau , Muhammad  al-Ghazali,  Laisa Min al-Islām, (Syiria: Dār al-Qalam,  1998), hlm. 
88. 
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diadakan disebut bid’ah. Makna seperti ini terdapat dalam firman Allah 

Ta’ala: 

 بديع السموات واالرض
 

“Allah pencipta langit dan bumi”68 

قل ما كنت بدعا من الرسل      
 

“Katakanlah (Muhammad),”Aku bukanlah rasul yang 
pertama”.69 
 

Pengertian bid’ah di kalangan ulama berbeda-beda. Ahli fiqih lebih 

menekankan pada masalah  ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, 

sedangkan ahli kalam memaknai bid’ah sebagai iktikad yang didasarkan 

rasio, bukan berdasarkan wahyu dan hadis Nabi, sementara itu ahli hadis dan 

ahli usul memaknainya sebagai proses keber-agamaan yang tidak berasal dari 

Nabi saw dan Salaf aş-Şāliĥ. Ada dua versi  pengertian  bid’ah, yaitu: 

a. Bid’ah hanya dalam masalah ibadah semata, golongan ini 

memaknai bid’ah sebagai berikut: 

 فالبدعة عبارة عن طريقة يف الدين خمترعة تضاهي الشرعية 
 يقصد بالسلوك عليها املبالغة يف التعبد هللا سبحانه

 
“Bid’ah adalah jalan yang diada-adakan dalam agama, 
yang dipandang menyamai syari’at, yang tujuan 
mengerjakannya adalah berlebih-lebihan dalam beribadah 
kepada Allah”70 
 

                                                            
68 Q.S al-Baqarah (2): 117 
69 Q.S al-Aĥqāf (46): 9 
70 Asy-Syathibi,  Al-I’tişām,  hlm.22. / Ali Mahfuzd,  Al-Ibdā’ Fī Mađār al-Ibtidā’, hlm. 

26.  
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b. Bid’ah dalam segala urusan, baik ibadah maupun adat, mereka 

memaknai bid’ah sebagai berikut: 

 لسلوك عليها البدعة طريقة يف الدين خمترعة تضاهي الشرعية يقصد با
 ما يقصد بالطريقة الشرعية

 
“Bid’ah adalah jalan yang diada-adakan dalam agama, 
yang dipandang  menyamai  syari’at, yang tujuan 
mengerjakannya adalah mengerjakan agama atau syaria’at 
itu sendiri”71 
 

Syekh Ali Mahfuzd dalam kitabnya, al-Ibdā’ fī Mađār al-Ibtidā’ 

menyebutkan, bahwa bid’ah itu terdiri dua, yaitu: 

a. Bid’ah umum 

Bid’ah berdasarkan penyeledikan terbagi atas dua bagian, yaitu: 

bid’ah umum dan bid’ah khusus. Adapun bid’ah umum itu dapat 

terjadi dalam berbagai segi kehidupan, di antaranya adalah: 

1. Bid’ah fi’liyyah dan bid’ah tarkiyyah. 

Bid’ah ini terdiri dari mengerjakan dan meninggalkan 

sesuatu baik yang wajib atau yang sunnah. Kadang kala 

terjadi pada diri sepembuat bid’ah itu mengharamkan 

sesuatu perbuatan karena itu ditinggalkannya. Adapula 

tiada mengerjakan sesuatu bukan disebabkan 

diharamkannya pada dirinya. Maka bisa terjadi perbuatan 

yang halal menurut syari’at diharamkan oleh manusia atas 

dirinya sendiri, tetapi jika ditinggalkannya dengan sengaja 

lantaran malas, maka tidak dinamai bid’ah, tetapi 
                                                            

71 Ibid.  
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menyalahi perintah agama. Atau,  jika meninggalkan itu 

karena urusan yang menimbulkan efek sampingan tidak 

apa-apa halnya, umpamanya orang yang mengharamkan 

jenis makanan seperti daging kambing bagi orang yang 

punya tekanan darah tinggi, atau minum dengan 

menggunakan gula bagi orang yang punya penyakit gula, 

hal tersebut karena membahayakan bagi dirinya, akalnya, 

agamanya dan sebagainya, maka tidak ada halangan hukum 

dalam meninggalkannya. 

2. Bid’ah ‘amaliyyah dan bid’ah i’tiqādiyyah. 

Sekali waktu ada bid’ah perbuatan dan sekali waktu ada 

bid’ah kepercayaan. Maka yang pertama adanya ialah 

bid’ah perbuatan dari perbuatan-perbuatan anggota badan 

atau dari pekerjaan-pekerjaan hati atau cara-cara sesuatu. 

Dan yang kedua ialah bid’ah kepercayaan terhadap sesuatu 

yang berlawanan dengan sesuatu yang diketahui dari Rasul 

s.aw., bukan karena menentang tetapi dengan sesuatu yang 

samar, seperti iktikad kaum musyabbihah yang 

menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Atau seperti iktikad 

golongan Qadariyyah. 

3. Bid’ah zamāniyyah dan bid’ah makāniyyah. 

Bid’ah ini adalah melalui prasangka waktu dan tempat, 

dihubungkan dengan menentukan masa atau waktu ibadah, 
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seperti yang terjadi dalam peringatan maulid, hari ulang 

tahun , hari-hari besar dan musim-musiman, dan terjadi di 

tempat-tempat seperti masjid-masjid, mushala-mushala, 

kuburan dan lain-lain. 

4. Bid’ah ĥaqīqiyyah dan bid’ah iđāfiyyah. 

Bid’ah ĥaqīqiyyah adalah bid’ah yang secara murni bid’ah 

tidak ada kaitannya dengan syara’, seperti seseorang 

mengharamkan perkawinan pada dirinya, sementara ada 

wujud dorongan dan kemampuan pada dirinya dan tidak 

ada yang menghalanginya. Hal tersebut ia lakukan dengan 

alasan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. 

Sedangkan bid’ah iđāfiyyah adalah bid’ah yang terkandung 

dua aspek di dalamnya. Jika ditinjau dari aspek pertama, ia 

bukan bid’ah, namun bila dilihat dari segi aspek yang 

kedua, maka ia tergolong bid’ah. Contoh, shalat ragā'ib 

ialah dua belas rakaat pada malam jum’at pertama bulan 

Rajab, atau shalat malam nisfu sya’aban, dengan cara 

tertentu.  Shalat malam dari segi zatnya suatu syari’at, 

tetapi dilihat pada waktu dan caranya, hal tersebut 

tergolong bid’ah. 

5. Bid’ah ‘ibādiyyah dan  bid’ah ‘ādiyyah. 

Bid’ah ‘ibādiyyah adalah bid’ah ibadah yang mendekatkan 

diri kepada Allah. Adapun bid’ah ‘ādiyyah adalah  bid’ah 
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yang dikerjakan bukan dengan maksud ibadah, hanya 

kebiasaan atau adat, seperti mendirikan patung-patung 

pemimpin, memilih yang bodoh daripada yang berilmu 

dalam persoalan pemerintahan, dan lain-lain . 

6. Bid’ah kulliyyah dan bid’ah juz'iyyah. 

Bid’ah kulliyyah (keseluruhan) adalah bid’ah yang 

mendatangkan kerusakan secara umum pada syari’at, 

seperti memandang baik dan buruk hanya berdasarkan akal 

semata, atau mengingkari sunnah. Bid’ah juz'iyyah (bagian-

bagian) merupakan bid’ah yang menimbulkan kerusakan 

pada sebagian dari syari’at atau agama, seperti, shalat 

dengan berdiri sebelah kaki.72 

b. Bid’ah khusus 

Dengan bermacam-macam jalan yang kedua dalam definisi bid’ah, 

maka al-Qarafi melakukan pembagian bid’ah sesuai gurunya 

Izzuddin ibn Abdussalam atas dua macam, yaitu bid’ah ĥasanah 

dan bid’ah qabīĥah.73 

1.  Bid’ah ĥasanah, yang kemudian meliputi tiga hal, yaitu: 

a). Bid’ah wajib, yaitu suatu bid’ah yang dapat menyampaikan 

kepada kaidah-kaidah wajib dan dalil-dalilnya yang terdiri dari 

syara’, seperti mengumpulkan dan membukukan al-Qur’an. 

                                                            
72   Ali Mahfuzd,  al-Ibdā’  Fi  Mađāril  Ibtidā’, hal. 51-64. atau,  Muhammad  Al-

Ghazali,  Laisa Min al-Islam,  hal. 105-117. 
73 ‘Izzuddin bin Abdussalam, al-Qawā’id al-Kubrā  (Syria: Dār al-Qalam, 2000 M/1421 

H), hlm. 337-339. 
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b).  Bid’ah sunnah atau mandūb, yaitu suatu bid’ah yang bisa 

menyampaikan kepada kaedah-kaedah sunnah dan dalil-

dalilnya. Contohnya antara lain salat tarawih berjama’ah. 

c). Bid’ah mubah, yaitu bid’ah yang menyampaikan kepada 

kaidah-kaidah mubah, seperti makan mengelilingi meja, atau 

makan dengan senduk dan garpu. 

2. Bid’ah qabīĥah, yang meliputi dua macam, yaitu; 

a). Bid’ah haram, yaitu bid’ah yang bisa menyampaikan kepada 

kaedah-kaedah dan dalil-dalil haram menurut syari’at, seperti 

mendahulukan orang bodoh dengan mengalahkan orang yang 

alim dalam mengangkat pejabat yang mengendalikan urusan 

penting. 

b). Bid’ah makruh, yaitu bid’ah yang menyampaikan kepada 

kaidah-kaidah dan dalil-dalil makruh tentang syara’. Contohnya, 

menentukan hari-hari yang utama terhadap suatu macam 

ibadah.74 

Asy-Syatibi mencela dan menolak atas pembagian macam bid’ah 

menjadi lima macam, seperti yang dilakukan oleh Izzuddin bin Abdussalam, 

menurut asy-Syatibi, pembagian tersebut tidak ada dalilnya dalam syara’, 

baik menurut akal maupun naqal. Menurut asy-Syatibi, jika suatu perbuatan 

mempunyai  dalil syara’ yang menunjukkan kepada wajib, sunah, atau 

mubah, maka perbuatan tersebut tidak dinamai bid’ah, bahkan perbuatan 

                                                            
74‘Izzuddin bin Abdussalam, al-Qawā’id al-Kubrā, hlm. 337-339./  Asy-Syathibi,  al-

I’tişām,  Juz I. hlm. 127-129,  lihat  juga, Ali Mahfuzd,  al-Ibdā’  fī  Mađār al-Ibtidā’,  hlm. 69-73. 
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tersebut masuk ke dalam perkara-perkara yang disuruh atau yang 

diperbolehkan. Begitu juga halnya, perbuatan yang haram dan makruh , jika 

ada dalil syara’ yang menunjukkan atas keharaman, atau kemakruhannya, 

maka keduanya sama sekali bukan disebabkan bid’ah , namun karena  

perbuatan maksiat yang ada  dalam keduanya. 75 

Perbuatan bid’ah disebabkan beberapa hal, yaitu: 

a.  Tidak mengetahui sumber-sumber dan dasar-dasar  hukum syara’, 

atau karena kurang memahami sumber dan dasar hukum syara’ 

tersebut. 

b. Mengikuti hawa nafsu dalam istinbāţ (mengeluarkan) hukum 

syara’. 

c. Lebih mengutamakan  sangkaan akal dalam melaksanakan segala 

syari’at agama.76 

Untuk memperjelas pembahasan tentang bid’ah, maka di sini juga dibahas 

tentang sunah yang biasanya menjadi antonim kata bid’ah. Sunah ditinjau dari 

bahasa adalah: 

   الطريقة و السرية
Perilaku dan pola hidup yang telah mentradisi (baik atau 
jelek).  
 

Mengikuti arti bahasanya, sunnah adalah: Jalan keagamaan yang 

ditempuh oleh Nabi saw, yang tercermin dalam perilakunya yang suci.77 

                                                            
75 Asy-Syathibi,   al-I’tişām,  Juz I. hal.130. lih juga: Ali Mahfuzd,  al-Ibdā’  fī Mađār al-  

Ibtidā’, hlm.75. 
76  Muhammad  al-Ghazali,  Laisa Min al-Islam, hal. 125. 
77 Muhammad  Abu Syuhbah,  al-Wasīţ fī ‘Ulūm wa Muşţalah  al-Ĥadīś  (Makkah: 

‘Alām al-Ma’rifah, 1982), hlm.16. / Abdul Majid Mahmud, Nažratun Fiqhiyyah wa Tarbawiyyah 
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Apabila disandarkan kepada Allah (sunnatullāh), maka berarti hukum-Nya, 

berupa perintah dan larangan-Nya, ketentuan dan undang-undang-Nya yang 

berlaku di alam raya. Sedangkan apabila disandarkan kepada Nabi, maka 

maksudnya sama dengan hadis, namun, menurut sebagian ulama, hadis bersifat 

khusus, yaitu  meliputi sabda dan perbuatan Nabi, sedangkan sunnah lebih 

umum, yaitu segala perbuatan, perkataan dan taqrīr atau sifat, diam dan gerak 

Nabi saw, baik di waktu tidur mapun dalam kondisi terjaga78. 

Adapun kata sunnah dalam Al-Qur’an banyak  digunakan, diantaranya 

adalah firman Allah; 

 .سنة من قد ارسلنا قبلك  من رسلنا والجتد لسنتنا حتويال    
  

Artinya:“( yang menetapkan yang demikian itu) sebagai suatu 
ketetapan terhadap rasul-rasul kami yang kami utus sebelum kamu 
dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan kami 
itu”.(Qs.al-Isra’/17:77). 
 

Pengertian sunah secara bahasa dapat juga dipahami dari hadis Nabi 

saw, antara lain sebagai berikut79 : 

a. Jalan yang ditempuh, baik terpuji maupun tercela . 

 ومن سن سنة سيئة من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل ا اىل يوم القيامه 
 فعليه وزرها ووزر من عمل ا اىل يوم القيامة   
 

                                                                                                                                                                   
fī Amśāl al-Ĥadīś (Beirut:Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 1992), hlm. 10./Mujiyo, ‘Ulumul 
Hadis,Terj.  (Bandung: P.T Remaja Rosyda Karya 1994), hlm . 9. 

78  Muhammad  Abu Syuhbah,  al-Wasīţ Fī ‘Ulūm wa Muşţalah al-Ĥadīś (Makkah:‘Alām 
al-Ma’rifah, 1982), hlm. 16. / Abdul Majid Mahmud, Nažatun Fiqhiyyah Wa Tarbawiyyah, hlm. 
10./Subhi ash-Shalih, Membahas Ilmu-Ilmu Hadis, terjm. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm.. 
17. 

79  Octoberinsyah, al-Hadis (Yogyakarta:Pokja Akademik UIN SUKA Yogyakarta, 
2005),  hlm. 3. 
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“ Barang siapa menempuh suatu sunnah (jalan ) yang baik,maka 
dia akan mendapatkan pahalanya ditamabah pahala orang yang 
mengerjakannya hingga hari kiamat . dan barang siapa yang 
menempuh suatu sunnah (jalan) yang buruk, maka dia akan 
mendapatkan dosanya ditambah dosa orang mengerjakannya 
hingga hari kiamat”. (H.R al-Bukhari dan Muslim). 

 
b. Suatu tradisi yang sudah dibiasakan sekalipun tidak baik. 

 و دخلوالتتبعن سنن من قبلكم شربا بشرب  وذراعا بذراع حىت ل
 .حجر الضب لدخلتموه 

 
“ Sesungguhnya kamu akan mengikuti sunnah-sunnah (tradisi-
tradisi) orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal,sehasta 
demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk liang bawak, 
kamu masuk ke dalamnya juga”. (HR.Muslim). 
 

Sedangkan menurut istilah,  para ulama juga berbeda-beda dalam 

memberikan definisi terhadap sunah, yaitu: 

a. Menurut ulama ahli hadis ( muĥaddisūn), sunnah adalah: “Segala 

apa yang menjadi peninggalan Nabi saw berupa perkataan, 

perbuatan, ketetapan, sifat (watak budi atau fisik, atau tingkah 

laku Nabi saw, baik sebelum masa kenabian maupun sesudahnya”.  

Dalam hali ini menurut mayoritas ulama sunni merupakan sinonim 

dari Hadis. 

b. Menurut ahli hukum usul fiqih, sunnah adalah: “ Segala perkataan 

yang disandarkan kepada Nabi saw selain al-qur’an, perbuatan, 

atau ketetapan beliau yang dapat dijadikan sebagai dalil hukum 

syara’. 
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c. Ahli fiqih berpendapat, sunnah adalah: “ Segala sesuatu yang 

ditetapkan Nabi saw yang belum sampai pada tingkatan fardu atau 

wajib”.80 

Berdasarkan definisi diatas nampak ulama ahli hadis dan ulama ahli 

ushul tidak membedakan keduanya, dengan kata lain, keduanya adalah 

sinonim, namun demikian, ada beberapa ahli yang secara tegas membedakan 

keduanya, antara lain: 

Yusuf Musa, seorang guru besar pada Universitas Kairo, mengatakan 

bahwa: Sunnah ialah apa yang keluar dari Nabi saw, baik berupa perkataan, 

perbuatan maupun ketetapan ;sedangkan Hadis apa yang keluar dari Nabi 

berupa perkataan saja”.81  

Sehubungan dengan penggunaan konsep sunnah, Abul Baqa’ dan 

Muhammad Mustafa ‘Azmi mengatakan bahwa istilah tersebut tidak hanya 

dibatasi pada Sunnah (kebiasaan) Nabi saw atau sahabatnya .  Fazrul Rahman 

berpendapat sama dengan Abul Baqa’ dan ‘Azmi dan ia menyatakan bahwa 

konsep sunnah sesudah Nabi wafat juga mencakup penafsiran-penafsiran 

terhadap sunnah Nabi tersebut. Lebih jauh Fazrul Rahman berpendapat 

bahwa konsep sunnah pada dasarnya mengandung tiga kategori isi  yaitu:82 

a. Sunnah yang paling awal sebagai hasil pemahaman Nabi 

Muhammad saw terhadap wahyu Allah swt dan teladan beliau 

melaksanakannya. 
                                                            

80 Muhammad Hajjaj al-Khatib, as-Sunnah Qabla at- Tadwīn (Beirut: Dār Al-Fikr, 1971), 
Juz. I,  hlm.14. 

81 Octoberiansyah , Al-Hadis,  hlm. 11. 
82  Fazrul Rahman, Membuka Pintu Ijtihad, terjm. Anas  Mahyuddin,  (Bandung: Penerbit 

Pustaka, 1995 ), hlm,  109- 127. 



 
 

42 
 

 
 

b. Sunnah yang hidup dari generasi awal (sahabat) sebagai hasil 

peneladanan terhadap sunnah Nabi saw. 

c. Kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari kategoti isi sunnah yang 

pertama dan kedua melalui penafsiran-penafsiran yang bersifat 

individual, di mana dari penafsiran yang bersifat individual itu  

kemudian melahirkan sunnah yang telah disepakati (ijmā’). 

Sunnah ada dua macam, yaitu: 

a. Sunnah Mu'akkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan 

melaksanakannya, dan jelek  bila ditinggalkan, seperti shalat 

rawatib, shalat fajar. 

b. Sunnah gairu mu'akkadah, yaitu suatu sunnah yang biasa yang 

tidak begitu dianjurkan, seperti puasa tiga dalam sebulan.83 

3. Tradisi 

Tradisi  adalah suatu kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang 

masih dijalankan masyarakat dengan  anggapan bahwa cara-cara yang telah 

ada merupakan  cara yang paling baik dan benar.84 

Manusia, melalui kemampuan nalar yang menghasilkan pengetahuan 

atau bahkan dari pengalaman empirisnya, membangun konstruksi realitasnya 

sendiri, yang mungkin khas dan berbeda (distinctive) vis-à-vis agama. 

Konstruksi realitas yang bersifat kemanusian inilah yang kemudian kita kenal 

sebagai tradisi, adat atau secara umumnya” budaya” kemanusiaan.85 

                                                            
83 Abdul Majid Mahmud, Nažatun Fiqhiyyah Wa Tarbawiyyah, hlm. 10. 
84Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta:Balai Pustaka, 1989), hlm. 959. 
85 Azyumardi Azra, Ruh Islam dalam Budaya Bangsa, hlm. 184-185. 
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Dalam kajian usul fiqih, masalah tradisi atau dalam bahasa arab 

disebut al-‘urf mendapat perhatian yang cukup besar. Tradisi adalah: 

Kebiasaan atau adat mayoritas masyarakat, baik dalam bentuk ucapan 

ataupun perbuatan.86 Selanjutnya bahwa tidak mungkin terjadi suatu tradisi 

dalam masalah apapun, kecuali apabila hal tersebut berlaku secara berturut-

turut dalam komunitas di suatu tempat, dimana mayoritas mereka menjaga dan 

berlakunya hal tersebut.87Di antara empat mazhab fiqih yang populer dua di 

antaranya, yaitu mazhab Hanafi dan Maliki yang luas menggunakan tradisi 

sebagai landasan istinbāţ dan memandangnya sebagai prinsip pijakan 

berijtihad, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nash yang pasti 

(naş qaţ’ī). Dalam mazhab Syafi’i, tradisi (al-‘urfu) juga diperhatikan apabila 

tidak terdapat naş atau dasar-dasar lain berupa ijmā’ dan qiyās yang dapat 

dijadikan pijakan dalam melakukan ijtiĥād. Hal serupa juga dilakukan dalam 

mazhab Hambali. Masalah apresiasi terhadap tradisi sebagai acuan dan 

pijakan istinbāţ hukum. 

Imam asy-Syaţibi  membagi tradisi dalam dua macam yaitu: 

a. Tradisi yang berdasarkan syara’, yakni tradisi yang dikuatkan dalil-

dalil syar’i atau dinafikannya, seperti apabila syara’ 

memerintahkannya, baik dalam wujud kewajiban, atau kesunatan, 

atau melarangnya dalam wujud keharaman atau kemakruhan, atau 

mengizinkan untuk melakukan atau meninggalkan. Contoh tradisi 

                                                            
86 Abdullah al-Judai’, Taisīr ‘Ilm Uşūl al-Fiqh (Bierut: Muassasah al-Rayyan,  1997), 

hlm.112-113. 
87  Muhammad Tholhah Hasan, Ahlussunnah wal Jama’ah, Dalam Persepsi Dan Tradisi 

NU, (Jakarta: Lantabora Press,  2005), hlm. 211. 
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tersebut, seperti puasa hari ‘Asyura yang dikuatkan oleh Nabi 

Muhammad s.aw. pada waktu beliau datang ke Madinah, melihat 

masyarakat di sana berpuasa, kemudian beliau bertanya: “Puasa 

apa kalian”?. Mereka menjawab: “Kami biasa puasa untuk 

mensykuri keselamatan Nabi Musa A.S. dan kebinasaan Firaun 

pada hari Asyura ini!”. Maka Nabi kemudian menyatakan: “Kalau 

begitu saya lebih layak untuk menghormati Nabi Musa A.S”. Maka  

beliau ikut berpuasa dan menganjurkan sahabat-sahabatnya 

melakukan puasa Asyura.88 

b. Tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, tapi syara’ tidak 

membuat ketetapan apapun, tidak melarang dan tidak menyuruh. 

Hal tersebut seperti kebiasaan memperingati hari besar Nasional, 

dimana agama/syara’ tidak menganjurkan dan juga tidak melarang, 

masalah tersebut merupakan tradisi dan budaya masing-masing 

bangsa, maslahah dan kebaikannya juga diserahkan pada penilaian 

masing-masing. 89 

Abdullah bin Yusuf al-Judai’  membagi tradisi (al-‘urf) dengan tradisi 

yang benar (‘urf şaĥīĥ) dan tradisi yang rusak (‘urf fāsid). 

a. Tradisi yang benar (‘urf şaĥīĥ) yaitu, tradisi yang tidak menyalahi 

naş al-Qur’an dan hadis Nabi saw serta tidak menghilangkan 

kebaikan dan kemaslahatan yang ada dalam masyarakat dan tidak 

                                                            
88 Imam  Muslim, Saĥīĥ Muslim, Bāb Şiyāmi Yaumi ‘Asyurā' (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), 

No. 1125, hlm.235. dan, Imam  Bukhari, al-Jāmi’ aş-Şaĥīĥ (Beirut: Dār Ibnu Kaśīr,  1987), hlm. 
89  Ali Mahfuzd,  al-Ibdā’ Fī Mađār  al-Ibtidā’,  hlm. 27-28.  Atau, Jalaluddin as-Suyuthi, 

al-Asybāh wa an-Nažā'ir  (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1983), hlm. 89-93. 
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mendatangkan kerusakan terhadap orang banyak. Seperti 

menggunakan uang kertas dalam transaksi jual beli. 

b. Tradisi yang rusak (‘urf fāsid) yaitu, tradisi yang bertentangan 

dengan naş-naş al-Qur’an dan hadis nabi saw serta menghilangkan 

kemaslahatan terhadap orang banyak dan mendatangkan kerusakan 

dalam masyarakat, seperti transaksi yang berdasarkan riba.90 

Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jama’ah dalam mengapresiasi tradisi 

ini menggunakan beberapa alasan, antara lain ayat al-Qur’an dalam surah al-

A’rāf ayat 199. 

 ذخ فْوالْع رأْمو فربِالْع رِضأَعنِ وع نيلاهالْج 

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan 
kebaikan, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh”.91 
 

Mengerjakan kebaikan di sini mengandung arti, Hal-hal yang diakui 

dan diterima sebagai kebaikan dalam kehidupan masyarakat.92 Disamping 

ayat itu, para ulama juga mendasarkan pendapatnya pada hadis dari Abdullah 

bin Mas’ud r.a: 

 حسن اهللا عند فهو حسنا املسلمون رآه ما
 

Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh umumnya orang muslim, 
maka bagi Allah hal itu juga baik”.93 
 

                                                            
90 Abdullah al-Judai’, Taisīr ‘Ilm Uşūl al-Fiqh, hlm. 112. atau lihat juga, Shalih al-

‘Utsimin, al-Qawā’id al-Fiqhiyyah (Iskandariyyah: Dār Al-Başīrah, 1422 H), hlm. 64. 
91 Q.S Al-A’raf (7) : 199.  
92 Muhammad Tholhah Hasan, Ahlussunnah wal Jama’ah,  hlm. 211. 
93 Imam Malik, al-Muwaţţa', Bāb  al-Had  Fī  asy-Syarb (Beirut:Dar al-Qalam,1992),  

Juz.3, hlm. 80. 
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Dengan dasar hadis tersebut, maka banyak ulama yang menjadikan 

tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan naş al-Qur’an, hadis Nabi, 

serta riwayat sahabat sebagai kajian untuk istinbāţ hukum. Dalam kaidah 

fiqih, menurut Imam as-Suyuti, ada kaidah yang berbunyi: 

 محكَّمةٌ الْعادة

 
Artinya: “Adat atau tradisi dikukuhkan sebagai hukum”94.  

4. Tradisi Pra-Islam 

Islam sebagai agama wahyu (agama samawi) yang mempunyai misi 

raĥmatan lil ‘ālamīn, mempunyai tingkat apresiasi (penghargaan) yang tinggi 

terhadap tradisi masyarakat, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip ajaran Islam, hal tersebut sangat ma’qūl (logis), mengingat 

kedudukan Islam sebagai agama global, yang daerahnya menyentuh seluruh 

masyarakat dunia tanpa kecuali, sekaligus sebagai agama akhir (penutup) yang 

membingkai kehidupan manusia sampai hari kiamat, dengan segala 

perkembangan kemajuan dan dinamika peradaban, termasuk segala tradisi 

lokal dan Nasional yang berkembang sepanjang waktu dan di semua tempat. 

Islam yang tersebar senantiasa mengalami penyesuaian dengan lingkungan 

peradaban dan kebudayaan setempat.95 Oleh karena itu Islam memberikan 

sikap-sikap dasar untuk menghadapi segala perkembangan dan perubahan 

yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh: Dalam masalah busana, Islam 

hanya menetapkan batas aurat, yakni berbusana yang  benar adalah dengan 
                                                            

94 Jalaluddin As-Suyuthi, al-Asybāh wa an-Nažā'ir,  hlm. 93. atau lihat juga, Abdullah Al-
Judai’, Taisīr ‘Ilm Uşūl al-Fiqh, hlm.113. 

95 Purwadi,  Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 14. 
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menutup aurat. Adapun bahan apa yang dipakai, model bagaimana yang 

digunakan, atau warna apa yang menjadi selera semuanya diserahakan kepada 

umat sesuai dengan tradisi dan budayanya masing-masing, dan yang sesuai 

dengan perkembangan mode yang terjadi pada masanya. Dari Arab, Parsi, 

India, Mesir, Turki dan Melayu dapat menerapkan penutupan aurat tersebut 

tanpa harus menggusur tradisi busananya masing-masing.96 

Sejak zaman awal Islam, banyak tradisi-tradisi yang dibiarkan 

berlanjut tapi spiritnya diubah dan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, seperti 

tata cara perkawinan masyarakat Arab pra-Islam, banyak yang dilestarikan 

sekaligus di-Islamkan bagian intinya (core value-nya). Ini yang sementara ahli 

antropologi budaya disebut sebagai “Islamisasi tradisi” atau “Islamisasi 

budaya”.97 

Dalam masyarakat Islam Indonesia, ada beberapa tradisi, yang 

bernuansa keagamaan seperti; tahlilan, shalawatan, yasinan, istigaśāh, 

membaca manāqib, atau tradisi yang bernuansa kebudayaan dalam ziarah 

kubur, khitanan massal, peringatan hari besar Islam, halal bihalal, dan lain-

lain, semuanya dipandang dan dijadikan media komunikasi dengan umat, dan 

sebagai ajang menjalin tali silaturrahmi antar warga yang cukup baik dan 

perlu dilestarikan.  

Dakwah Islam di Indonesia pada masa awalnya lebih banyak 

mengakomodasi ‘tradisi’ masyarakat dan budaya masyarakat local, sambil 

                                                            
96 Muhammad Tholhah Hasan,  Ahlussunnah wal Jama’ah, hlm. 209. 
97 Ibid., hlm. 210. 
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meng-internalisasi (menanamkan) nilai-nilai Islam yang dipandang 

fundamental.98 

 Pulau Jawa pada berbagai zaman telah dimasuki agama yang 

berlainan; adapun agama Islam telah menjadi agama yang terkemuka di Jawa 

selama 350 tahun terakhir. Meskipun terjadi perubahan-perubahan tersebut, 

sebagian besar penduduk Jawa, apa yang dinamakan “Islam abangan”, sedikit 

banyak masih terpengaruh oleh kepercayaan dan amal agama purba.99 Mereka 

menerima Islam hanya sebagai keyakinan, yang jarang sekali menjalankan 

ibadah menurut agama Islam dan masih berpegang pada kepercayaan sebelum 

Islam.  

Di Jawa, selain istilah kaum abangan, ada lagi kelompok yang disebut 

kaum santri , yaitu mereka yang mengikuti pendidikan Islam, atau sebutan 

lain adalah putihan, istilah ini agaknya dipakai karena pakaian putih yang 

sering mereka gunakan dalam salat.100 Para santri lebih memperhatikan ajaran 

Islam dibandingkan upacaranya, sementara para abangan menekankan 

perincian upacara (ritual). Kelompok lainnya adalah priyayi, mereka 

kelompok masyarakat yang tinggal di Keraton (birokrat).101 Kepercayaan-

kepercayaan religius para abangan merupakan campuran khas penyembahan 

unsur-unsur alamiah secara animis yang berakar dalam agama-agama 

Hinduisme yang semuanya ditumpangi oleh ajaran Islam.102 Namanya orang 

Islam, tetapi cara hidupnya masih banyak dikuasai oleh tradisi pra-Islam Jawa. 
                                                            

98Ibid., hlm. 215. 
99 Zaini Muochtarom, Santri dan Abangan di Jawa  ( Jakarta: INIS,1988),  hlm. 28. 
100  Ibid., hlm. 6. 
101  Ibid., hlm. 9. 
102 Ibid.,hlm. 28. 
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Tradisi ini menitikberatkan pada pemaduan unsur-unsur Islam, Budha-Hindu 

dan unsur-unsur asli sebagai sinkretisme Jawa dan sering dinamakan agama 

Jawa. Sinkretisme ini, oleh orang Jawa juga dianggap sebagai tradisi rakyat.103 

Orang Jawa abangan banyak yang menganggap bahwa setiap desa 

mempunyai roh pelindung sendiri yang tinggal dalam sebatang pohon rindang. 

Penduduk membayangkan bahwa roh-roh itu sudah tinggal di tempat tersebut 

sebelum tanah itu dibersihkan untuk pembangunan desa bersangkutan. Banyak 

orang desa ingin mendapat berkah atau minta perlindungan terhadap bencana, 

mengantarkan sesajin, berupa kemenyan dan bunga ke tempat sajian pohon 

besar, serta mengemukakan kesulitannya dan kebutuhannya akan 

perlindungan untuk desa.104 Roh-roh lain yang tak terhitung banyaknya, yang 

baik maupun yang jahat, hidup dalam setiap benda, dalam rimba, gua, tanah 

tandus dan air. Bahkan wabah, seperti kolera, cacar, dan malaria dianggap 

timbul karena roh jahat. Supaya jangan menjadi korban roh-roh jahat tersebut, 

kebanyakan orang jawa akan begadang sampai tengah malam. Selama mereka 

berjaga, mereka membaca beberapa ayat al-Qur’an atau mendengungkan puji-

pujian sambil berdo’a kepada Tuhan agar mereka terhidar dari penyakit 

tersebut. Terkadang mereka menggunakan matera tertulis yang disebut jimat . 

Jimat biasanya diartikan sebagai “barang sing isi dayakekuwatan gaib” artinya 

benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib.105 Jimat ini berisi ayat al-

                                                            
103 Seperti dikutip Zaini Muchtarom dari, C. Geertz, “Religios Belief Ang Economic 

Behavior In Central Javanese Town:some Preliminary Consideration”, Economic Devloment And 
Cultural Change, Massachusetts, 1956, hlm.7. 

104 Zaini Muchtarom, Santri Dan Abangan Di Jawa, hlm. 28. 
105 Samudi  Abdullah, Takhayul Dan Magic Dalam Pandangan Islam ( Bandung: Al-

Ma’arif,  1997),  hlm. 58.  
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Qur’an atau salah satu rumus Arab lainnya. Tujuan jimat biasanya agar segala 

sesuatu lancar, dan supaya orang dapat menempuh kehidupan yang tenteram 

dan damai. Berbagai sarana pelindung diletakkan di atas pintu-pintu, misalnya 

beruk (setengah tempurung) berisi air, bunga dan secarik kertas bertuliskan 

rapal (bagian kalimat) dalam perumusan bahasa Arab. Kesemuanya itu 

berguna untuk menolak roh jahat.106 

 Roh-roh yang disembah orang Jawa pada umumnya disebut hyang 

atau yang yang berarti ‘tuhan’. Tuhan dalam bahasa Jawa terkadang 

dinamakan Hyang Maha Kuasa (Tuhan Yang maha Kuasa). Salat sehari-hari 

disebut sembahyang. Kata ini berasal dari kata sembah yang berarti 

‘penyembahan’ dan yang berarti ‘tuhan’.107 

5. Tradisi memberi sesajen dalam sistem upacara 

Adapun yang dimaksud sesajen adalah, segala jenis persembahan yang 

disajikan di hadapan objek pemujaan yang biasanya di letakkan di atas altar, 

sajian ini berupa air, bunga, buah-buahan, manusia, makanan, dupa, lilin dan 

sebagainya.108 Semua benda biasanya disusun menurut konsepsi keagamaan, 

sehingga merupakan lambang  (simbol) yang mengandung arti. Dengan 

mempersembahkan sajian itu kepada Tuhan, Dewa, atau makhluk halus 

penghuni alam gaib lainnya, manusia bermaksud berkomunikasi dengan 

makhluk-makhluk halus tersebut.109 

                                                            
106 Zaini Muochtarom, Santri dan Abangan di Jawa, hlm. 29. 
107  Ibid., hlm. 28. 
108 Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Jakarta, P.T Cipta Adi Pustaka,1989), Jilid.14 

hlm.568. 
109 Purwadi,  Upacara Tradisional Jawa,  hlm. 103.  
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Dalam suatu tradisi selalu ada hubungannya dengan tradisional. Oleh 

karena itu upacara tradisional merupakan warisan budaya leluhur yang 

dipandang sebagai usaha manusia untuk dapat berhubungan dengan arwah 

para leluhur. Pada umumnya mereka masih punya anggapan bahwa roh para 

leluhur dianggap masih memberikan keselamatan dan perlindungan kepada 

keluarga yang ditinggalkan. Agar tujuan dapat tercapai maka mereka 

mengadakan pendekatan melalui berbagai upacara.110 

Upacara- upacara dan tradisi peninggalan pra-Islam yang tak jarang 

terbungkus dengan ritual Islam, dan di dalamnya selalu disertai dengan 

sesajen hampir ada di setiap daerah, dan kebanyakannya di daerah Jawa,  

diantara upacara yang terdapat tradisi memberi sesajen tersebut adalah: 

a. Upacara larung sesajen atau sedekah laut sering dilaksanakan 

masyarakat Jawa  pada tanggal satu Sura bulan pertama kalender 

penanggalan Jawa , bertepatan dengan Muharram sebagai bulan 

pertama tahun Hijriyah. 111  

b. Kirab sesajen di Malang, sejumlah peserta membawa sesajen dalam 

ritual Kirab Sesajen, ritual tersebut dilakukan untuk meminta 

pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari 

                                                            
110 Mulyadi, Upacara Tradisional sebagai kegiatan sosialisasi DIY  (Yogyakarta:Proyek 

P2NB  Depdikbud,1982/1983), hlm.2. 
111 Sujarno, “Upacara Sedekah Laut Satu Sura Di Surandil”, Jurnal Patrawidya, Vol. 

VIII, No.2, Juni 2007. 
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bencana banjir dan longsor yang bisa datang sewaktu-waktu saat 

musim hujan seperti sekarang.112 

c. Arak ancak sesajen dan pusaka sebagai lambang syukur,  perayaan 

sedekah bumi masyarakat Dusun Betiring, Desa Banjarsari, 

Kecamatan Cerme, mereka punya cara unik untuk mensyukuri 

rezeki dari bumi tempat mereka tinggal.113  

d. Masyarakat  yang mendiami kawasan Taman Nasional Bromo 

Tengger Semeru (TN BTS) sering mengadakan ritual Unan-unan, 

yang digelar masyarakat Tengger di 36 desa di empat Kabupaten, 

Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang.114 

Sebagaimana daerah lain, Islam di Banjar  masih dipengaruhi adat dan 

kebiasaan  agama Hindu dan kepercayaan-kepercayaan lama masyarakat 

setempat, seperti Animisme dan Dinamisme. Banyak dari adat dan kebiasaan 

yang merupakan sisa dari agama kepercayaan lama masih dikerjakan oleh 

masyarakat seperti upacara-upacara yang didalamnya terdapat tradisi 

membuat sesajen untuk dipersembahkan kepada hantu-hantu atau orang-

orang gaib. Menurut  kepercayaan mereka dipersembahkan untuk hantu-hantu 

dan orang-orang gaib atau roh-roh orang yang telah wafat dikalangan mereka. 

Upacara Menyanggar  dan Membuang pasilih adalah dua diantara 

banyak tradisi, adat dan kebiasaan masyarakat yang berlangsung hingga 

                                                            
112 Ari Bowu Sucipto“Kirab Sesajin Tunggul Wulung”, Antara Jatim, Minggu 18, Januari 

2009/Kirab sesajin Tunggul Wulung, 21 Januari 2009, www.Ekologi Budaya, diakses tanggal 26 
Pebruari 1009. 

113Henri, “Perayaan Sedekah Bumi”, Radar Gresik, Senin, 10 Desember 2007./// 
www.Ekologi Budaya, diakses tanggal 26 Pebruari 1009. 
114 Ikhsan Mahmudi, “Mempercantik Bumi Di Bawah Langit”,  Surabaya Post, 

20/7/2008. www///Ekologi Budaya, diakses tanggal 26/02/2009. 
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sekarang. Dua upacara itu hanyalah sebagai contoh yang disebutkan oleh 

Syeikh Muhammad Arsyad dalam kitabnya Tuĥfah ar-Rāgibīn. 

Upacara menyanggar yang sering dilaksanakan masyarakat Banjar.  

Upacara menyanggar dibuka dengan upacara “ba-api-api”, yaitu menyalakan 

perapian dengan dupa dan kemenyan, membunyikan gamelan, mendirikan 

balai hanyar dan membuat sesaje-sesaje pada malam harinya. Besok paginya 

dimulai dengan upacara “badewa” tepat waktu fajar  timbul, hal ini 

dimaksudkan untuk memberi tahu kepada seluruh penghuni alam gaib akan 

adanya upacara menyanggar dan mohon jangan diganggu, pimpinan acara ini 

adalah seorang wanita tua. Alat-lat upacara yang terdiri dari mayang 

mengurai, piduduk (makanan dan buah-buahan) dan sesaje serta perapian 

dengan kemenyan dan kayu gaharu. Semunya dipersembahkan kepada tujuh 

orang puteri.  Mayang digantung di tengah-tengah rumah, sedangkan sesaje 

diletakkan ditengah rumah upacara dilakukan dengan mengelilingi sesaje oleh 

peserta upacara yang diringi dengan nyanyian dan musik rebana dan rebab. 

Pimpinan upacara mengundang arwah-para raja-raja, pangeran-pangeran dari 

leluhur kerajaaan dan para wali. Undangan tersebut diiringi dengan semerbak 

bau kemenyan dan kayu gaharu yang dibakar. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk sistematika tulisan ini, maka penulis melakukan penyusunan 

beberapa bab seperti berikut ini: 



 
 

54 
 

 
 

Pada bab I, penulis mengemukakan argumentasi dan alasan ketertarikan  

untuk mengkaji pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang masalah 

yang dikemukakan peneliti. Pada bab ini sebagaimana lazimnya terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, telaah 

pustaka, metodologi, kerangka teori, dan sistematika penelitian. 

Pada bab II,  diskripsi naskah Tuĥfah ar-Rāgibīn, yang didahului tentang 

penjelasan asal usul naskah, keadaan naskah dan di sini akan digambarkan secara 

singkat tentang kandungan atau isi naskah. Setelah itu  diuraikan perjalanan hidup 

penulis kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn, di antaranya meliputi; riwayat hidup dan 

perjalanan keilmuan beliau,  karya-karya beliau dan juga digambarkan kondisi 

sosial, politik dan agama serta kepercayaan masyarakat Banjar. Dengan 

menggambarkan sejarah  kehidupan beliau, diharapkan dapat dianalisa apa saja 

yang mempengaruhi ide-ide dan pemikiran beliau dalam kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn 

secara umum, khususnya dalam konsep bid’ah yang ada dalam kitab tersebut. 

Pada bab III, penyuntingan dan trasliterasi, diawali dengan menjelaskan 

tanda-tanda suntingan yang akan digunakan dan  pedoman atau kaedah-kaedah 

transliterasi dan dilengkapi dengan aparat kritik. 

Pada bab IV, analisa dan kritik teks, di sini penulis mula-mula akan  

menganalisa dan mengkritik aspek-aspek teks naskah tersebut, yang meliputi; 

karakter  bahasa dan tulisan yang digunakan dalam penulisan naskah . Setelah itu 

penulis akan menganalisa isi, yaitu bagaimana  konsep bid’ah yang ada dalam 

kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn, berupa pengertian bid’ah, pembagian dan contoh-contoh 

perbuatan bid’ah yang terdapat dalam kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn, kemudian 
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kepercayaan masyarakat Banjar, tradisi dan upacara,  pandangan Syekh 

Muhammad Arsyad al-Banjari tentang tradisi memberi sesajen, dan hukum bagi 

orang yang mengerjakan hal tersebut. 

Pada bab V, penulis akan menutup penelitian ini dengan menyimpulkan 

hasil penelitian, yang kemudian ditambah dengan saran-saran dari penulis, serta 

dilengkapi dengan lampiran naskah 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan proses taĥqīq dengan melakukan penyuntingan, dan 

analisis isi (dirāsah) terhadap  naskah Tuĥfah ar-Rāgibīn, dan untuk menjawab 

rumusan masalah yang ada, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian ini 

dengan  point-point sebagai berikut: 

1. Dalam proses taĥqīq, penyunting menemukan beberapa kata atau bahasa 

yang sulit dipahami, karena  bahasa yang ada dalam naskah merupakan 

kata dan bahasa Arab-Melayu yang tidak familiar di telinga masyarakat. 

Banyak huruf dan kata yang samar maksudnya, karena tidak ada tanda 

baca, seperti titik dan harakat (baris). Di beberapa tempat, ditemui   

perbedaan kata atau kalimat antara dua naskah. Ada beberapa kata dan 

kalimat yang tidak didapati dalam satu naskah, namun tertulis dalam 

naskah yang lain. 

 Sementara yang berkaitan dengan ayat-ayat al-Qur’an yang ada dalam 

naskah, ditemui ada 40 kutipan ayat al-Qur’an. Dari 40 kutipan tersebut 3 

kutipan  ayat di antaranya terjadi kesalahan baris (harakat), 4 kutipan ayat 

terdapat kesalahan karena bertambah huruf, dan 1 kutipan ayat terdapat 

kesalahan karena kurang huruf.  

Adapun  kutipan hadis yang terdapat dalam naskah berjumlah 20 hadis. 

Dari 20 hadis yang ada dalam kitab tersebut, 6 hadis    menurut 

kebanyakan ulama merupakan   hadis  đaīf, 1 buah hadis berstatus mauđu’, 
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2 hadis bunyinya atau teksnya tidak sesuai dengan yang ada dalam kitab-

kitab hadis, namun maksud dan pengertiannya sama, dan 1 hadis tidak 

ditemukan sanad dan rawinya. Sedangkan sisanya merupakan hadis sahih. 

Selain itu ditemui  juga kesalahan dalam penulisan lafaz hadis tersebut 

seperti, bunyi hadis yang seharusnya berbentuk jamak (banyak), dalam 

naskah tertulis lafaznya mufrad (tunggal), atau sebaliknya, serta kesalahan  

kata ganti (đamīr) yang tidak sesuai dengan kalimat hadis tersebut. 

Menurut penyunting, kedua naskah yang ada tersebut mempunyai kwalitas 

yang sama (masing-masing ada kekurangan dan kelebihan). Setelah 

diamati dan dibaca, kedua naskah tersebut dapat saling  mendukung dalam 

penyuntingan. Dengan melihat kondisi kedua naskah tersebut, maka 

metode yang tepat digunakan dalam proses penyuntingan adalah, “metode 

gabungan”. Penyunting  membandingkan dan menggabungkan  dua 

naskah tersebut, sehingga keduanya saling melengkapi. Penyunting 

memberikan penjelasan dan perbaikan terhadap kata-kata dan kalimat-

kalimat yang kurang jelas maksudnya sesuai konteks kalimat tersebut, hal 

itu dilakukan  agar kata-kata atau kalimat-kalimat tersebut bisa dibaca dan 

dipahami dengan baik.  Dilakukan  juga  takhrīj terhadap ayat-ayat Al-

Qur’an dan hadis Nabi. Penyunting juga  menjelaskan biografi tokoh-

tokoh yang tersebut di dalam teks, serta tak ketinggalan mencari referensi 

kutipan yang terdapat dalam teks. Dengan langkah-langkah dan metode 

tersebut, teks yang disunting merupakan teks baru  dan gabungan dari dua 

naskah yang ada. Teks yang disajikan dalam edisi ini tidak terdapat pada 
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naskah manapun, melainkan merupakan teks baru yang menggabungkan 

antara bacaan dari semua naskah. 

2. Konsep bid’ah menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab 

Tuĥfah ar-Rāgibīn  sama dengan konsep yang dianut kebanyakan ulama 

Syafi’iyyah, sebab beliau banyak mengutip dari kitab-kitab yang 

bermazhab Syafi’i. Menurut beliau bid’ah adalah: “Mengadakan sesuatu 

perbuatan yang tidak ada dalam agama Nabi Muhammad saw, baik 

berupa perbuatan atau iktikad”. Kategori bid’ah menurut Imam Syafi’i 

dan dikutip oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah,  jika 

perbuatan bid’ah  itu tidak memberi manfaat dan tidak ada kebaikan dalam 

agama, maka bid’ah itu bisa tergolong haram, makruh atau mubah. 

Sedangkan jika perbuatan tersebut bermamfaat dan berguna dalam agama, 

maka bisa menjadi wajib atau sunnah.  

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari  mengutip pendapat Izzuddin bin 

Abdussalam yang mengkategorikan bid’ah atas dua macam, yaitu Bid’ah 

ĥasanah (bid’ah yang baik) dan bid’ah qabīĥah (bid’ah yang buruk). 

Bid’ah  ĥasanah yang kemudian meliputi tiga hal, yaitu: Bid’ah 

wājib,seperti menafsirkan al-Qur’an dan mensyarahkan hadis. Bid’ah 

sunnah atau mandūb, seperti mengarang dan menjelaskan tentang ilmu 

tasawuf yang lurus. Bid’ah mubāĥ, seperti berjabat tangan setelah selesai 

shalat subuh dan shalat asar. Adapun  bid’ah qabīĥah,  meliputi dua 

macam, yaitu: Bid’ah ĥarām, seperti iktikad Jabariyyah, Qadariyyah, 
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Murji’ah dan Mujassimah dan iktikad serta perbutan serupa. Dan bid’ah 

makrūh, seperti menghiasi masjid dan mushaf al-Qur’an. 

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga mengutip  pendapat Syekh Abu 

Syukur Salma yang menyebutkan bahwa bid’ah terdiri dari lima macam, 

yaitu: Bid’ah pada Zat Allah Ta’ala, bid’ah kalam Allah Ta’ala, bid’ah 

pada segala sifat-Nya, bid’ah pada segala perbuatan hamba, dan bid’ah 

pada segala sahabat Rasul. 

3. Masyarakat Banjar pada masa Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari  

masih terpengaruh  adat dan kebiasaan  agama Hindu dan kepercayaan-

kepercayaan lama masyarakat setempat, seperti Animesme dan 

Dinamisme.  

Di kalangan istana, walaupun Islam sudah menjadi agama resmi  dan 

sebagian tradisi sudah dimodifikasi dengan nama dan ritual Islam (seperti 

aruh maulid dengan bacaan dan do’a-do’a yang bersumber dari Islam), 

namun beberapa tradisi yang telah berakar dan mendarah daging sejak 

lama tidak begitu saja bisa hapus. Upacara  sesajen untuk ruh-ruh dan para 

leluhur tetap dilaksanakan dalam lingkungan keraton, walaupun 

dilaksanakan  dengan cara sembunyi-sembunyi.  

Sedangkan di lingkungan masyarakat bubuhan  atau rakyat biasa  dan 

lingkungan sekitar istana, upacara aruh tahun (menyanggar) dengan 

persembahan sesajen dilakukan  untuk membangkitkan  solidaritas dan 

kharisma di kalangan mereka. Dengan adanya  perasaan khawatir atas 

keselamatan masyarakat bubuhan jika mereka tidak melaksanakan 
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upacara tersebut, menyebabkan upacara aruh tahun tersebut tetap 

mengakar serta berjalan terus dan dianggap sebagai warisan dan amanah 

dari nenek moyang mereka.  

Dengan latar belakang  atau keadaan sosial dan kepercayaan masyarakat 

Banjar pada saat itu, al-Banjari berupaya untuk menyadarkan masyarakat 

dan orang-orang sekitar istana agar tidak hanyut dalam tradisi yang bisa 

merusak aqidah mereka. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari berusaha 

menanggapi dan mengkritik tradisi yang terjadi di sekitarnya itu. Menurut 

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari,  upacara seperti itu   hukumnya 

bid’ah đalālah (bid’ah yang sesat),  karena di dalamnya terdapat perbuatan 

yang bertentangan dengan al-Qur’an, hadis, perkataan sahabat dan ijma’ 

ulama, seperti mubazir atau membuang makanan. Dan orang-orang yang 

berbuat mubazir adalah saudara setan dan pengikut setan, dan setan 

merupakan musuh manusia sejak nabi Adam a. Dan yang lebih berbahaya 

adanya unsur syirik yang dosanya tidak diampuni Allah s.wt. 

 Dalam perdebatan dengan para pembela tradisi tersebut, Syekh 

Muhammad Arsyad selalu dapat membantah dan menyanggah alasan-

alasan yang mereka. 

Syeikh Muhammad Arsyad membagi tiga macam hukum bagi orang yang 

melaksanakan upacara tersebut: 1). Kafir, jika diyakini, bahwa upacara 

tersebut sebagai satu-satunya jalan agar terhindar dari bahaya dan 

penyakit. 2). Bid’ah lagi fasik, jika pelaku berkeyakinan bahwa  

keselamatannya berasal dari kekuatan yang diciptakan Allah dalam 
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upacara tersebut. 3). Bid’ah biasa, jika  diyakini bahwa  upacara itu tidak 

memberi bekas, baik  dengan kekuatan yang ada padanya, atau dengan 

kekuatan yang dijadikan Allah padanya, tetapi hanya Allah  yang menolak 

segala bahaya itu dengan memberlakukan hukum kebiasaan pada upacara 

tersebut. Namun bila seseorang meyakini bahwa upacara itu halal atau 

tidak terlarang, maka hukumnya kafir. 

Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari menyerukan agar jangan 

bersahabat, apalagi memuliakan ahli bid’ah yang sesat, karena memuliakan ahli 

bid’ah berarti telah berusaha untuk meruntuhkan agama Islam. Bagi orang yang 

melakukan perbuatan bid’ah dianjurkan agar segera bertaubat dan tidak putus asa 

dari rahmat Allah s.w.t. Beliau  juga mengatakan, bahwa wajib bagi penguasa 

suatu daerah atau orang yang berwenang dari pada para raja dan pembesar-

pembesar kerajaan untuk menghilangkan upacara tersebut dari masyarakat Islam 

Banjar. 

 

B. Saran-saran 

Dengan Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi pijakan atau langkah 

awal bagi para peneliti berikutnya yang ingin lebih mendalami dan mengkaji 

kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn, baik dari segi filologi atau dari segi kandungan atau isi 

kitab tersebut. Semoga penelitian berikutnya dapat melengkapi hal-hal yang 

belum terungkap dalam tesis ini. 

Kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn ini sangat bagus untuk dibaca dan dipelajari, 

khususnya bagi masyarakat umum. Kitab ini merangkum berbagai masalah 
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iktikad yang berkembang dalam dunia Islam, dan juga menjelaskan tentang 

golongan yang sesat dan kaum yang menyimpang. Selain itu, dalam kitab 

tersebut juga dijelaskan hukum perbuatan bid’ah yang sering dilakukan umat 

Islam, lebih khusus dalam kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn ini dibahas tentang tradisi 

masyarakat yang  berasal dari kepercayaan lokal yang semuanya bisa 

membahayakan aqidah atau iktikad kaum muslimin. 

Di sini penulis ingin menyarankan agar kitab Tuĥfah ar-Rāgibīn bisa 

dijadikan salah satu buku pedoman atau buku ajar di pondok pesantren dan  

pengajian-pengajian, serta majlis taklim yang diselenggarakan masyarakat. Hal 

tersebut karena isinya yang ringkas, padat dan tepat bagi masyarakat Indonesia 

yang kadang-kadang cepat terpengaruh ajaran-ajaran yang aneh, sesat serta 

menyimpang, seperti yang marak muncul pada saat ini, sebagai contoh ajaran Lia 

Edin (kerajaan tuhan), Ahmad Musaddiq dan lain-lain. Masyarakat  masih 

banyak juga yang percaya pada roh-roh dan makhluk gaib yang semua itu bisa 

menyeret kepada perbuatan syirik. 
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