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ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang Tarekat Syadziliyah di Pondok Pesantren Al-Kahfi yakni Pondok Pesantren yang
telah berusia sekitar lima abad di wilayah Kebumen, Jawa Tengah. Dalam melakukan penelitian ini, penulis
menggunakan metode kualitatif yang melibatkan empat jenis strategi pengumpulan data yakni observasi
kualitatif, wawancara kualitatif, pengumpulan dokumen-dokumen kualitatif, dan pengumpulan data dari materi
audio dan visual. Skripsi ini membahas tentang sejarah dan profil Pondok Pesantren Al-Kahfi, kemudian
membahas tentang sejarah dan perkembangan Tarekat Syadziliyah berserta ajaran dan tradisi yang berlaku,
serta membahas dampak spiritual jamaah Tarekat Syadziliyah. Zikir yang menjadi pola keseharian jamaah
Tarekat Syadziliyah ternyata memiliki dampak terhadap pola kehidupan sehari-hari. Pembiasaan yang
dilakukan secara kontinuitas, akhirnya dapat membentuk cara berlaku dan cara berfikir manusia.
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ABSTRACT
This thesis discusses on Thariqa Syadziliyah in Pondok Pesantren Al-Kahfi. This place has existing more than
five hundred years ago in Kebumen, Central Java. The method which was used in in this research is qualitative
method which involved four data collection strategies, observations, interviews, collecting qualitative
documents, and collecting audio and visual based data. This thesis focuses on the history of Pondok Pesantren
Al-Kahfi, and its profile as well. Furthermore on the history and the development of Thariqa Syadziliyah,
including the basic rules and the tradition, as well as the spiritual influences of Thariqa Syadziliyah’s to the
followers. Dhikr which has became daily obligation to them proved that it has a positive influence toward daily
life. The research proves that practicing dhikr could help people to have a good behavior and way of thinking.
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PENDAHULUAN
Masuknya Islam ke wilayah nusantara serta proses penyebarannya melalui beberapa
aspek, salah satunya ialah sufisme (aliran kesufian). Di antara penyiar Islam yang datang ke
Indonesia adalah ulama-ulama yang sekaligus memiliki pengetahuan dan pengalaman
sufistik. Ulama-ulama tersebut tampil sebagai figur-figur sufi karismatik, berwibawa dan arif,
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dan disertai sifat yang akomodatif terhadap budaya setempat.1 Sufi terlibat secara langsung
dalam proses penyebaran Islam ke Indonesia. Sufi memainkan bagian yang penting dalam
organisasi sosial kota-kota pelabuhan di Indonesia. Sifat khusus sufisme adalah memfasilitasi
penyerapan komunitas non-muslim ke dalam ikatan Islam.2 Para sufi berhasil mengIslamkan
sejumlah penduduk Nusantara sejak abad ke-13. Hal ini karena kemampuan para sufi
menyajikan Islam dalam kemasan atraktif, khususnya dengan menekankan kesesuaian dengan
Islam, ketimbang perubahan dalam praktik keagamaan lokal.3
Berbicara tentang sufi erat kaitannya dengan tasawuf. Sufi secara terminologis
dimaknai sebagai orang yang sudah memiliki kebersihan (kemurnian) hati semata-mata untuk
Allah, dan memilih Allah sebagai sang hakikat semata-mata untuk dirinya.4 Sedangkan
tasawuf adalah membersihkan diri (takhalli) dari sesuatu yang hina, dan menghiasinya
dengan sesuatu yang baik untuk mencapai tingkat yang lebih dekat dengan Allah atau sampai
pada makam yang tinggi.5 Adapun pengertian tarekat menurut Trimingham adalah suatu
metode praktis untuk membimbing seorang murid secara berencana dengan jalan pikiran,
perasaan dan tindakan, secara terkendali terus menerus kepada suatu rangkaian dari
tingkatan-tingkatan untuk dapat merasakan hakikat yang sebenarnya.6 Secara sederhana dapat
dipahami bahwa tasawuf adalah dasar dari terbentuknya tarekat, yang merupakan sebuah
institusi keagamaan khususnya agama Islam yang di dalamnya memiliki aturan dan
kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Tarekat yang mu‘tabarah7 (dianggap sah) di Indonesia ada empat puluh empat, di
antaranya ialah tarekat Qadiriyah, Syadziliyah, Syattariyah, Naqsyabandiyah, Tijaniyah,
Khalwatiyah, Sammaniyah dan sebagainya.8 Tarekat Syadziliyah adalah satu dari empat
puluh empat tarekat yang mu‘tabarah di Indonesia. Tarekat Syadziliyah di Indonesia tersebar
di beberapa wilayah, di antaranya Tulungagung, Pekalongan, Watucongol (Magelang), dan
Banten.9 Selain di wilayah yang telah disebutkan, Tarekat Syadziliyah juga ada di Kebumen,
yakni di Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu. Pesantren Al-Kahfi didirikan oleh seorang
syekh yang berasal dari Hadramaut, Yaman yakni Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani. Ia
datang ke pulau Jawa pada tahun 852 H/1448 M pada masa pemerintahan Prabu Kertawijaya
Majapahit atau Prabu Brawiyaja 1 (1447-1451). Setelah 27 tahun pendaratannya di Pulau
Jawa, Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani kemudian mendirikan pesantren Al-Kahfi
Somalangu. Didirikannya pesantren tidak dibarengi dengan pengenalan Tarekat Syadziliyah,
akan tetapi Tarekat Syadziliyah di pondok pesantren ini baru diperkenalkan kepada
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masyarakat setelah generasi ke-13 dari Syekh Abdul Kahfi Al-Hasani, yakni pada masa
Syekh Abdurrahman Al-Hasani. Perkembangan Tarekat Syadziliyah di Pondok Pesantren
tersebut tentu sudah jauh berbeda dengan kondisi awal terbentuknya. Ketika berada di masamasa awal terbentuknya tarekat, pengikutnya hanya segelintir orang saja, yakni hanya
berkisar 300 orang dan kini telah berkembang hingga mencapai ribuan orang.10
Perkembangan tarekat tidak lepas dari adanya pesantren. Mursyid (pemimpin tarekat)
menggunakan pesantren mereka sebagai dasar untuk menyebarkan ajaran tarekat. Dengan
kata lain, pesantren masih memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran sufi dan
merekrut anggota baru untuk tarekat.11 Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam untuk
mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan
pada pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.12 Pesantrenpesantren di Indonesia tersebar di beberapa wilayah, salah satunya di Kebumen. Kabupaten
Kebumen memiliki sekitar 167 pondok pesantren besar dan kecil yang tersebar di sejumlah
kecamatan. Dari jumlah itu, ada pesantren yang berusia sangat tua. Salah satunya ialah
Pondok Pesantren Al Kahfi Somalangu di Desa Sumberadi, Kabupaten Kebumen.13
Peningkatan jumlah jamaah Tarekat Syadziliyah tentu tidak lepas dari manfaat yang
dirasakan oleh jamaah ketika telah mengikuti dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru
mereka. Amalan-amalan rutin yang dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dalam
tarekat tersebut, sedikit banyak memberikan dampak spiritual bagi yang mengamalkannya,
sehingga amalan yang tidak sedikit itu dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari mereka .
Masalah yang akan diteliti dibagi ke dalam beberapa rumusan masalah, di antaranya
ialah bagaimana ajaran dan tradisi Tarekat Syadziliyah di Pondok Pesantren Al-Kahfi,
Somalangu, Kebumen dan manfaat spiritual Tarekat Syadziliyah terhadap pengikutnya.
Tinjauan Teoritis
Dalam pembahasan penelitian ini, penulis mengacu pada beberapa teori. Di antaranya
ialah yang dikemukakan oleh Al-Junaidi Al-Bagdadi yang mendefiniskan tasawuf sebagai
keberadaan bersama Allah SWT tanpa adanya penghubung yang dicapai dengan
membersihkan hati dari sifat yang menyamai binatang, menekan sifat basyariyyah
(kemanusiaan), menjauhi hawa nafsu, memberikan tempat bagi sifat kerohanian, berpegang
pada ilmu kebenaran, mengamalkan sesuatu yang lebih utama atas dasar keabadiannya,
memberi nasihat kepada umat, benar-benar menepati janji kepada Allah SWT, dan mengikuti
syariat Rasulullah SAW.14 Adapun tarekat ialah jalan, petunjuk dalam melakukan suatu
ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi dan dikerjakan oleh
sahabat dan tabiin, turun temurun sampai kepada guru-guru, sambung menyambung dan
10
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rantai berantai. Guru-guru yang memberikan petunjuk dan pimpinan ini dinamakan mursyid
yang mengajar dan memimpin muridnya sesudah mendapat ijazah dari gurunya pula
sebagaimana tersebut dalam silsilahnya.15
Pada umumnya, tasawuf dan tarekat tumbuh subur di lingkungan pesantren. Hal ini
karena tradisi pesantren pada umumnya bernafaskan sufistik dan ubudiyah (penghambaan).
Ibadah fardu yang juga dilengkapi dengan ibadah sunah seperti zikir, wirid, maupun rawatib.
Bahkan banyak dari para kiai yang berafiliasi pada tarekat, dan mengajarkan kepada
pengikutnya ibadah dan amalan sufistik yang khas. Seperempat dari karangan ulama-ulama
tradisional terdiri dari kitab-kitab berbau tasawuf dan akhlak. Nabi Rasulullah SAW dan
ahlulbait begitu dimuliakan dan menjadi objek dalam beberapa lafal selawat. Bahkan orang
yang kurang baik sekalipun jika ia masih tergolong ke dalam keturunannya masih dihormati.
Para wali pun sangat dimuliakan, dan sangat diharapkan pertolongannya. Mengunjungi
makan para wali dan sejumlah kiai merupakan bagian penting dari acara tahunan. Hampir
semua pesantren di Jawa mempunyai acara tahunan (haul) untuk memperingati ulang tahun
kematian kiai pendirinya.16
Zikir merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Al-Quran maupun
Sunah yang merupakan suatu amalan khas dalam sebuah tarekat. Arti yang paling mendasar
dari kata zikir adalah menyebut atau mengingat Tuhan, dengan menunjuk pada Al-Quran,
yang sering menggunakan kata menyebut atau menyeru nama tuhan. Sebagaimana diajarkan
oleh Nabi dan diteruskan melalui rantai (silsilah) guru-guru sufi, zikir adalah pengucapan
secara sistematis salah satu dari nama Tuhan dengan tujuan untuk mencapai kesadaran Tuhan
secara konstan. Dalam tahapan tertinggi dari perjalanan rohani, zikir berarti “dia yang selalu
mengingat” (żākir) dan “dia (Allah) yang selalu diingat” (mażkūr), adalah satu dan sama.
Dengan kata lain, zikir adalah inti disiplin rohani sufisme, yang harus dijalankan di bawah
bimbingan seorang syekh yang dapat menuntun seorang murid secara benar dan mampu
membangkitkan daya reseptif dalam melafalkan nama Tuhan melalui cara-cara yang
sistematis.17
Seorang yang beragama harus mengamalkan agamanya, yang menurut Rumi hal ini
adalah “jihad akbar,” sebuah istilah yang berasal dari sabda Nabi yang terkenal, ketika ia
hendak kembali ke Madinah setelah memimpin sebuah pertempuran: “Aku baru saja kembali
dari jihad kecil menuju jihad akbar.” Perlu dicatat di sini bahwa istilah-istilah berikut ini
berasal dari satu akar kata yang sama: jahd (perang suci), mujāhadah (pertempuran rohani),
jihād (upaya yang sungguh-sungguh), dan ijtihād (kerja keras). Secara bahasa, istilah kedua
mengandung arti yang sama dengan yang pertama, hanya keduanya merupakan bentuk yang
berbeda dari sebuah kata benda verbal. Dalam istilah teknis sufisme, mujahadah diartikan
sebagai “praktek asketik” (riyāḍah), yang menunjuk pada semua amalan yang dijalankan oleh
seorang murid dalam rangka penyucian diri dan realisasi rohani. Sedangkan jihad menunjuk
pada makna perang suci melawan orang-orang kafir maupun amalan rohani dalam pengertian
secara umum. Istilah ketiga dan keempat mengandung pengertian secara lebih umum, yakni
15
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kerja keras dan upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan seseorang dalam menempuh
tarekat.18
Metode Penelitian
Metode penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini ialah metode kualitatif.
Penelitian kualitatif menurut Marshall dan Rossman (1989) ialah penelitian yang melibatkan
peneliti untuk menyelami latar penelitian. Peneliti menyelami dunia informan melalui
interaksi berkelanjutan, mencari makna-makna dan perspektif-perspektif informan.19 Data
penelitian kualitatif bersifat deskriptif, data ini merupakan data yang disajikan dalam bentuk
kata-kata (utamanya kata-kata partisipan) atau gambar-gambar ketimbang angka-angka. 20
Metode kualitatif yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini melibatkan empat
jenis strategi pengumpulan data. Yang pertama adalah dengan observasi kualitatif. Observasi
kualitatif dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan yakni Pondok Pesantren AlKahfi, Somalangu, Kebumen untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-indvidu di
lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti merekam atau mencatat baik dengan cara
terstruktur maupun semistruktur (misalnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang
ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Selain itu, peneliti
juga terlibat dalam beberapa aktivitas yang ada di lokasi penelitian.21
Selain observasi, peneliti juga menggunakan strategi kedua yakni wawancara
kualitatif. Dalam wawancara kualitatif peneliti melakukan face-to-face interview (wawancara
berhadap-hadapan) dengan partisipan, baik yang memiliki jabatan tertentu dalam Tarekat
Syadziliyah, maupun jamaah Tarekat Syadziliyah.22 Selain face-to-face interview, peneliti
juga melakukan wawancara tertulis dengan partisipan. Dalam hal ini, data primer dalam
penelitian ini ialah observasi dan wawancara kualitatif.
Adapun data sekunder, yakni diperoleh dari strategi pengumpulan data yang ketiga
dan keempat yang berupa dokumen-dokumen kualitatif, dan materi audio dan visual.23
Dokumen-dokumen kualitatif yang dijadikan sumber data sekunder berupa dokumen publik
yang berupa buku teks, koran, jurnal, maupun laman. Selain dokumen publik, peneliti juga
menggunakan dokumen privat, yakni dokumen yang berasal dari dalam Pondok Pesantren
Al-Kahfi sendiri yang berupa email, surat, buku panduan, dan dokumen privat lainnya. Untuk
mendukung sumber data primer dan sekunder, peneliti juga menggunakan strategi
pengumpulan data keempat yakni materi audio dan visual yang berupa foto-foto
dokumentasi, dan rekaman suara dari hasil wawancara.
Setelah mendapatkan data dari berbagai sumber, penulis mengumpulkan keseluruhan
data yang diperoleh, dan berusaha mengidentifikasi dan mendeskripsikan pola-pola dan tema18
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tema dari sudut pandang partisipan, untuk dipahami. Setelah itu, penulis melakukan analisis
data yang kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data. Setelah itu, langkah penulisan
dilakukan dengan menggunakan metode penulisan deskriptif.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu, Kebumen
Pesantren Al-Kahfi didirikian pada tahun 1475 M oleh seorang ulama asal
Hadramaut, Yaman yang bernama Syekh As-Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani. Ia lahir pada
tanggal 15 Sya’ban 827 H di kampung Jamhar, Syihr. Syekh As-Sayid Abdul Kahfi AlHasani memiliki nama asli yakni Sayid Muhammad ‘Ishom Al-Hasani. Ia merupakan anak
pertama dari lima bersaudara. Dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Syarifah Zulaikha
binti Mahmud bin Abdullah bin Syekh Shahibuddin Al Husaini ‘Inath dan seorang ayah yang
bernama Sayid Abdur Rasyid bin Abdul Majid Al-Hasani. Ayah dari Syekh As-Sayid Abdul
Kahfi Al-Hasani merupakan keturunan ke-22 Rasulullah Saw dari Sayidina Hasan r.a.
melalui jalur Syekh As-Sayid Abdul Bar putera dari Syekh As-Sayid Abdul Qadir Jaelani AlBaghdadi. Saat ia berumur 27 tahun, ia berdakwah meninggalkan Yaman dan mendarat di
Pulau Jawa tepatnya di Pantai Karang Bolong (852 H/1448 M) yang saat ini terletak di
Kecamatan Buayan, Kabupaten Banyumas.24 Tentunya hal ini sesuai dengan sumber yang
menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-7 hingga ke-13.25
Sesampainya di Karang Bolong ia tidak langsung pergi ke Somalangu, namun ia sempat
berdakwah ke beberapa daerah. Seperti Resi Dara Pundi di Desa Candi Karanganyar
(Kebumen), lalu ke Resi Candra Tirto serta Resi Dhanu Tirto di Desa Candiwulan dan
Candimulyo (Kebumen). Setelah itu baru Syekh Abdul Kahfi menuju ke Somalangu. Kala itu
kondisi Somalangu masih berupa hutan belantara, ia tidak lama berada di sana. Ia hanya
bermujahadah sebentar, memohon kepada Allah SWT agar nantinya tempat tersebut menjadi
basis dakwah Islamiyah di kemudian hari. Kemudian dari Somalangu, ia melanjutkan
perjalanannya menuju Surabaya, Jawa Timur. Setelah beberapa waktu setelah ia menikah dan
memiliki anak, ia pindah ke Somalangu dan mendirikan pesantren Al-Kahfi.
Menurut perhitungan berdasarkan angka yang tertera di dalam prasasti yang ada di
Pondok Pesantren Al-Kahfi, itu artinya Pondok Pesantren Al-Kahfi sudah berdiri sejak 537
tahun silam.26 Hingga kini, Pondok Pesantren Al-Kahfi masih berdiri sebagai pusat
pendidikan Islam yang diasuh dan dipimpin oleh KH. Afifuddin bin Hanif Al-Hasani atau
akrab dengan panggilan Gus Afif. Gus Afif merupakan generasi penerus ke-16.27 Di bawah
kepemimpinan KH. Afifuddin bin Hanifuddin Al-Hasani saat ini Pondok Pesantren Al-Kahfi
selain berfungsi sebagai tempat menuntut ilmu agama, tetapi juga sebagai tempat menuntut
ilmu pengetahuan. Karena mulai 1995 hingga saat in, Pondok Pesantren Al-Kahfi telah
mendirikan tiga sekolah, yakni SMK, SMA, dan SMP. Selain itu, perkembangan Tarekat
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Faizah, Kumpulan Kisah Ulama dan Wali, (Somalangu: PP. Al-Kahfi, 2011), th.
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Syadziliyah di Pondok Pesantren Al-Kahfi juga mengalami perkembangan yang pesat di
masa kepemimpinannya.
Kondisi Pesantren
Pondok pesantren pada umumnya memiliki lima elemen dasar, yakni pondok, masjid,
santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, dan kiai.28 Kelima elemen ini telah dimiliki oleh
Pondok Pesantren Al-Kahfi. Bahkan beberapa elemen lainnya seperti lembaga pendidikan,
lembaga perekonomian, dan tarekat juga dimiliki oleh pondok pesantren ini. Lembaga
pendidikan yang dimiliki oleh pondok pesantren sekaligus Yayasan Al-Kahfi di antaranya
ialah SMK Ma’arif 3, SMA Al-Kahfi, SMP Al-Kahfi, dan TPQ Al-Kahfi. Keempat lembaga
pendidikan ini berada di lingkungan pesantren. Untuk menunjang kebutuhan siswa dan santri,
di lingkungan pesantren juga dibangun beberapa pertokoan seperti Toko busana muslim,
Kopentren (Koperasi Pondok Pesantren), Warnet (Warung Internet), Counter Handphone
dan Fotokopi, dan Kafe. Semua pertokoan ini dikelola oleh pondok pesantren yang di bawah
pengawasan Bu Nyai (istri dari pengasuh pondok pesantren).29 Sedangkan tarekat, merupakan
elemen pondok pesantren yang fungsinya lebih ke eksternal pondok pesantren, yakni
menghimpun masyarakat secara umum yang ingin beribadah mendekatkan diri pada Allah
SWT.
Pondok/Asrama di Pondok Pesantren Al-Kahfi terdiri dari tiga Asrama Putra dan dua
Asrama Putri. Keempat bangunan tersebut tidak berbeda komplek, melainkan keempatnya
berada dalam satu komplek Pondok Pesantren Al-Kahfi. Keempat asrama terletak di bagian
tengah komplek pondok pesantren, yakni berdekatan dengan rumah kediaman pengasuh atau
yang biasa mereka sebut dengan dalem (rumah). Asrama Pondok Putra secara keseluruhan
memiliki 36 kamar dengan jumlah santri sekitar 300 orang. Setiap kamar dihuni oleh 7-8
santri dengan ukuran kamar rata-rata yakni 4 x 6 meter. Masing-masing kamar dilengkapi
dengan fasilitas yang sederhana. Hanya ada beberapa buah lemari, karpet, kasur lipat tanpa
bantal.Tidak jauh berbeda dengan Asrama Pondok Putra, Asrama Pondok Putri terdiri dari
dua bangunan yang berisi sekitar 25 kamar dengan jumlah santri sekitar 200 orang.
Masjid Al-Kahfi merupakan salah satu masjid peninggalan sejarah yang hingga saat
ini belum berpindah lokasi semenjak berdirinya. Masjid Al-Kahfi terletak di sebelah kanan
depan komplek pesantren. Di samping kanannya terdapat jalan kecil untuk yang berujung
pada jalan desa. Masjid ini masuk dalam daftar bangungan cagar budaya Balai Pelestarian
Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Tengah. Saat bangunan ini dibangun pertama kali, masjid
Al-Kahfi ini dibangun dengan atap daun ilalang yang selalu mengeluarkan bau wangi. Masjid
ini memiliki keunikan pada bangunan masjidnya yakni di bagian terakota (mustaka masjid
yang terbuat dari tanah liat), tertulis angka tahun 1299 Hijriah atau 1878 Masehi. Sedangkan
pada genteng, terdapat tulisan menggunakan bahasa Belanda yakni “Aboengamar Steen &
Pannem Fabriek Sokka”. Sebagian besar bangunan masjid masih seperti apa adanya termasuk
mimbar dan bagian tiang utamanya. Bangunan induk yang berupa saka guru dan mustaka
masih asli. Belum lama ini, masjid tersebut dipugar oleh BP3 Jawa Tengah dengan tanpa
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mengubah bentuk, bahan, serta nilai sejarahnya.30 Sehari-hari, masjid ini digunakan oleh
santri putra untuk salat berjamaah. Namun, di hari-hari tertentu seperti Minggu Wage masjid
ini dipenuhi oleh jamaah-jamaah tarekat yang mengikuti pengajian umum.31
Santri di Pondok Pesantren Al-Kahfi sebagian besar berasal dari Kabupaten
Kebumen dan Kabupaten di sekitarnya seperti Kabupaten purworejo dan Kabupaten
Banyumas, maupun Kabupaten Cilacap. Akan tetapi, ada juga santri yang berasal dari luar
Jawa Tengah, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Lampung, maupun Riau. Persyaratan
untuk menjadi santri di Pondok Pesantren Al-Kahfi cukup mudah. Hanya wawancara,
mengisi formulir, serta membayar uang pendaftaran saja sudah dapat mengubah status
seseorang menjadi santri. Namun, biasanya sebelum melalui proses tadi, seorang yang berniat
mendaftarkan dirinya menjadi satri hendaknya sowan (silaturahim) ke rumah pengasuh
pondok (dalem). Hal ini tidak lain karena biar bagaimanapun kiai adalah sosok yang
memegang tanggung jawab setiap santri, baik putra maupun putri. Meskipun pada
kenyataannya di lapangan urusan setiap santri di bantu oleh pengurus (santri senior), namun
segala keputusan tertinggi ada di tangan kiai.
Ada tiga jenis santri yang terdapat di Pondok Pesantren Al-Kahfi. Yakni, santri
sekolah, santri khusus dan santri jolok. Santri sekolah, adalah santri yang tinggal dan menetap
di pondok dan memiliki aktivitas rutin setiap hari yakni sekolah. Santri khusus ialah santri
yang tinggal dan menetap di pondok, dan khusus mempelajari ilmu di pondok pesantren saja.
Sedangkan santri jolok ialah santri yang tidak menetap di pondok, melainkan hanya datang di
saat-saat pengajian (jadwal ngaji) dan pulang di malam atau pagi hari setelah jam pengajian
selesai. Santri jolok dalam buku Tradisi Pesantren yang ditulis oleh Zamakhsyari Dhofier
disebut dengan santri kalong, yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa di sekitar
pesantren, tidak menetap di dalam pesantren melainkan bolak-balik (nglaju) dari rumahnya
sendiri.32
Kurikulum Pendidikan Pesantren
Dasar-dasar pendidikan yang dipakai dalam pembelajaran di Pondok Pesantren AlKahfi dikoridori oleh makna mendalam paham ahlus sunah wal jamā’ah. Memakai buku
acuan dari ulama-ulama imam Asy-Syafi’i. Sedangkan acuan ulama tauhid yang digunakan
ialah Asy-‘ariyah dan Maturidiyah. Pesantren-pesantren salaf umumnya hanya mengajarkan
pengetahuan Islam saja dan memusatkan perhatian pada pengajaran pelajaran-pelajaran
keIslaman. Sedangkan pesantren modern tidak hanya mengajarkan pelajaran-pelajaran Islam
saja, selain mengajarkan pelajaran-pelajaran umum tetapi juga mengadopsi sistem pendidikan
modern.33 Awalnya pesantren Al-Kahfi adalah pesantren salaf murni yakni pelajaranpelajaran yang diajarkan hanya pelajaran keIslaman saja. Namun seiring berjalannya zaman
yang semakin maju, dan modernisasi mulai tampak di Indonesia, hal ini sedikit banyak
membawa perubahan terhadap cara pandang masyarakat pada pentingnya pengetahuan Islam
30
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itu sendiri. Sehingga untuk mengimbangi perkembangan zaman, pada tahun 1995 Al-Kahfi
mulai mendirikan lembaga pendidikan umum berturut-turut SMK (1995), SMP (2002), dan
SMA (2007).34 Seiring dengan pembentukan lembaga-lembaga tersebut, pada dasarnya
kurikulum pesantren tidak jauh berubah, yakni masih murni mengajarkan pelajaran-pelajaran
Islam. Hanya aja, Yayasan Al-Kahfi dalam hal ini ialah sekolah-sekolah yang didirikan AlKahfi menganut kurikulum SBP (Sekolah Berbasis Pesantren). SBP adalah perpaduan dari
kurikulum KTSP ditambah dengan muatan Islam lainnya seperti nahwu, saraf, bahasa Arab,
fikih, akidah, Al-Quran dan agama Islam.35 Kurikulum SBP hanya diaplikasikan kepada
santri-santri yang mengaji sambil sekolah saja, tetapi tidak untuk santri khusus yang hanya
fokus belajar Islam tetapi tidak sekolah. Sistem pendidikan untuk santri khusus masih sama
dengan sistem pesantren salaf, yakni hanya mempelajari hal-hal keIslaman saja.
Sistem Pembelajaran
Setiap pesantren salāfiyyah umumnya memiliki model pengajaran dan pembelajaran
yang hampir sama satu dengan yang lainnya, yakni sistem sorogan yang menjadi ciri khas
sistem pendidikan Islam tradisional. Sistem sorogan adalah sistem pengajaran yakni dengan
cara seorang guru membacakan beberapa baris Al-Quran atau kitab-kitab berbahasa Arab dan
menterjemahkannya ke dalam bahasa Jawa. Pada gilirannya, murid mengulangi dan
menterjemahkan seperti yang dilakukan oleh gurunya. Sistem penerjemahan dibuat
sedemikian rupa menggunkan simbol-simbol nahwu saraf sehingga diharapkan murid
mengetahui arti dan fungsi kata dalam suatu kalimat bahasa Arab. Dengan demikian, murid
dapat belajar tata Bahasa Arab langsung dari kibat-kitab tersebut.36
Meski demikian, tidak semua pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Kahfi
memnggunakan sistem sorogan. Ada juga takrār (belajar kelompok), yakni santri dibagi
kedalam beberapa kelompok untuk membahas pelajaran tertentu. Namun sistem takrār ini
hanya dipergunakan ketika gurunya tidak hadir atau di jam-jam tertentu seperti waktu isya
ṡāni. Syāwir (musyawarah) juga salah satu sistem pembelajaran yang dipakai di Pondok
Pesantren Al-Kahfi. Syāwir yang dipraktekkan dalam pembelajaran di Pondok Pesatren AlKahfi cukup unik. Sistem ini dibuat seperi diskusi panel, ada beberapa bagian di dalamnya
yakni ada pembicara (orang yang sudah memahami dengan baik apa yang menjadi topik
pembahasan), dan peserta. Seperti diskusi pada umumnya, kelas syāwir juga lebih banyak
digunakan untuk tanya jawab. Sama dengan takrār, syāwir juga bukan sepenuhnya sistem
yang berjalan sendiri melainkan ini hanyalah sistem pelengkap yang diharapkan dapat
membantu santri dalam memahami lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum mereka pahami
dengan baik.
Di samping tiga sistem di atas, ada juga sistem pembelajaran layaknya sekolahsekolah pada umumnya, yakni guru menerangkan kitab yang sudah diterjemahkan kepada
santri dan melengkapinya dengan sumber lain, sehingga santri tidak terbatas pada
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pengetahuan yang telah ada di kitab, namun juga memiliki pengetahuan lainnya di luar yang
telah ada di kitab. Sistem ini cenderung lebih mudah untuk dipahami, karena santri tidak
perlu memiliki keahlian khusus tetapi hanya perlu bekal fokus untuk menyimak dan mencatat
apa yang disampaikan oleh guru. Sistem ini khas disebut dengan sistem bandungan dalam
istilah pesantren. Berbeda dengan sistem bandungan, sistem sorogan membutuhkan keahlian
dalam menggunakan dan memahami simbol-simbol nahwu saraf agar dapat mengikuti
jalannya pengajian yang terkadang diterjemahkan dengan cepat oleh guru.
Kiai
Kiai dan pesantren ibarat raja dan kerajaan, kiai sebagai sumber mutlak dari
kekuasaan dan kewenangan (power and authority) dalam kehidupan dan lingkungan
pesantren. Tidak seorang pun santri atau orang lain yang dapat melawan kekuasaannya di
lingkungan pesantren kecuali kiai lain yang lebih besar pengaruhnya. Dalam pola pikir santri,
sudah terbentuk bahwa kiai yang dianutnya adalah orang yang percaya penuh kepada dirinya
sendiri (self–confident), baik dalam hal pengetahuan Islam, maupun dalam bidang kekuasaan
dan manajemen pesantren.37 Begitu pula dengan sosok kiai di Pondok Pesantren Al-Kahfi.
Gus Afif yang saat ini menjabat sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Al-Kahfi merupakan
sosok yang dihormati dan dibanggakan oleh setiap santri. Hal ini terlihat dari bagaimana
santri menggambarkan sosok Gus Afif ketika dimintai pendapat tentangnya.
Tasawuf sebagai Media Awal Masuknya Islam
Islamisasi pertama di Indonesia salah satu medianya ialah tasawuf, di samping
perdagangan, perkwinan, dan aspek budaya lainnya. Masuknya Islam ke Indonesia
bersamaan dengan masuknya tasawuf ke Indonesisa, yakni diperkirakan pada abad ke-13.
Namun, perkembangannya di Indonesia nampak nyata sekitar abad ke-16 ke abad 17
terutama di Sumatera dan Jawa. Pada abad ke-16 di Jawa dikenal Wali Sanga yang juga
mengajarkan dan menyebarkan tasawuf seperti Siti Jenar, Syekh Lemah Abang, Sunan
Bonang, dan lain-lain.38 Hal yang serupa juga disebutkan sumber lain yang juga menyatakan
bahwa pada abad ke-16 dan selanjutnya pengemban dakwah Islam di Indonesia rata-rata
adalah kaum sufi.39
Makna Tasawuf dan Tarekat
Iman, Islam, dan ihsan ketiganya tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, melainkan
ketiganya terjalin secara komprehensif untuk mewujudkan nilai-nilai positif yang menyeluruh
(syummūl) dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga, Iman, Islam, dan ihsan dapat juga
disebut dengan trilogi ilahi. Trilogi ini tergambarkan dalam salat, yakni yang pertama
sebelum melakukan salat kita diwajibkan untuk niat. Niat ini sebagai penuntun hati kepada
Zat yang dituju. Niat inilah sebagai perwujudan dari iman. Berikutnya diikuti dengan
rangkaian gerakan salat yang diakhiri dengan sujud sebagai wujud penghambaan diri secara
total kepada Tuhan yang Maha Esa. Simpul gerakan itulah yang merupakan wujud Islam.
Dari keimanan yang menghujam, lantas membuat seseorang pasrah dengan penghambaan
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yang sempurna saat sujud. Penghambaan yang sempurna itu buah dari keyakinan akan
perbendaharaan Allah atas langit dan bumi. Setelah sujud, kemudian salam yang membawa
nilai sosial di dalamnya. Yakni harapan keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan seluruh
umat sebagai implementasi dari ihsan.40
Dari ketiga pilar di atas, tasawuf masuk kedalam cabang pilar yang ketiga yakni
ihsan. Tasawuf adalah membersihkan diri (takhalli) dari sesuatu yang hina, dan menghiasinya
dengan sesuatu yang baik untuk mencapai tingkat yang lebih dekat dengan Allah atau sampai
pada makam yang tinggi.41 Dari pengertian tersebut dapat kita hubungkan keterkaitan antara
ihsan dan tasawuf. Tasawuf merupakan cara untuk menggapai ihsan dan cara untuk
mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kedekatan itulah yang akan membuat seseorang
menjadi ihsan (ihsan dalam hati, ucapan, dan perbuatan). Dalam hal ini, orang yang ahli
dalam ilmu tasawuf disebut juga dengan istilah sufi.
Tasawuf dan sufi erat kaitannya dengan tarekat. Tarekat adalah suatu metode praktis
untuk membimbing seorang murid secara berencana dengan jalan pikiran, perasaan dan
tindakan, secara terkendali terus menerus kepada suatu rangkaian dari tingkatan-tingkatan
untuk dapat merasakan hakikat yang sebenarnya.42 Tarekat yang mu‘tabarah (dianggap sah)
di Indonesia ada empat puluh empat, di antaranya ialah tarekat Qadiriyah, Syadziliyah,
Syattariyah, Naqsyabandiyah, Tijaniyah, Khalwatiyah, dan Sammaniyah.43 Setiap tarekat
yang dianggap mu‘tabarah ini menerangkan bahwa tarekat tersebut memiliki silsilah yang
bersambung hingga Rasulullah SAW.44 Antara tarekat satu dengan tarekat yang lain, hanya
berbeda dalam ajaran dan pengamalannya saja. Namun, tujuannya hampir semua sama, yakni
untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai derajat yang tinggi.
Tarekat Syadziliyah
Pencetus Tarekat Syadziliyah ialah seorang syekh yang berasal dari benua Afrika (Maroko)
yang bernama Abu Al-Hasan Ahmad bin Abdullah Asy-Syadzili (593 H/1197 M-656 H/
1258 M). Tarekat ini, di samping berkembang di kawasan barat dunia Islam, juga banyak
dipraktekkan di kawasan timur, khususnya di kalangan kaum Suni.45Salah satunya berada di
Pondok Pesantren Al-Kahfi.
Dasar tarekat di Pondok Pesantren Al-Kahfi ini sama dengan dasar tarekat pada
umumnya, yakni berdasarkan dari hadis tentang ihsan yang berbunyi:

ُﻦ ْﺗَﺮَﺍاﻩهُﻓَﺈِﻧﱠﻪﮫ
ُﻥنْ ﻟَﻢْﺗَﻜ
ِ ﻓَﺈ

ُﻚَ ﺗَﺮَﺍاﻩه
ﷲَﻛﺄَ ﻧﱠ
ُ ﺍاَ ﻥنْﺗَﻌْﺒﺜﺪ:َ ﻗَﺎﻝل،٬ِﻥن
ﺴ َﺎ
ْﺣ
ِﻲ ْﻋَﻦِﺍا ْﻹ
ِ ﺧْﺒِﺮْﻧ
َﻓ ﺄ:َﻗ ﺎﻝل. .
ﺭرﻭوﺍاﻩه ﻣﺴﻠﻢ
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“...... Dia bertanya lagi, ‘Beritahu aku tentang Ihsan.’ Nabi menjawab, ‘Hendaklah
engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, kalaupun engkau
tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu. ....” (HR. Muslim)46
Dari hadis tentang ihsan tersebut dapat dijabarkan menjadi dua bentuk cara menghadirkan
ihsan, yakni; tarahu (engkau melihat-Nya) dan yaraka (Dia melihatmu). Hal itu membagi
manhaj (cara/metode/sistem) dasar tarekat menjadi 2, yakni aktif (yang berdasarkan makna
tarahu) dan pasif (yang berdasarkan makna yaraka) . Kedua manhaj ini memiliki satu muara
yang sama, yakni beribadah (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. Perbedaan aktif dan pasif
ini dapat kita lihat dari bagaimana suatu tarekat memaknai makna zuhud. Untuk manhaj pasif
menganggap bahwa zuhud adalah meninggalkan urusan duniawi. Makna bahwa manusia
senantiasa akan dilihat oleh Allah berpengaruh terhadap bagaimana tarekat yang bermanhaj
pasif ini ingin meninggalkan urusan duniawi karena ingin dilihat Allah bahwa mereka
sungguh-sungguh hanya mencari perhatian-Nya. Berbeda dengan yang pasif, yang bermanhaj
aktif memaknai zuhud dengan mengosongkan hati selain daripada Allah. Dengan manhaj ini,
tarekat yang bermanhaj aktif tidak menjadikan dunia sebagai sesuatu yang harus
ditinggalkan, melainkan untuk menjadi khalifah di muka bumi.47 Fungsi manhaj aktif inilah
yang membentengi diri dari selain Allah dalam segala aktivitas apa pun, sehingga tidak
memberi batasan terhadap seseorang untuk menjalani profesi apa pun. Karena bagi tarekat
yang bermanhaj aktif, amal tidak sekedar berbentuk ibadah saja, melainkan juga bekerja yang
dibungkus dengan niat yang bersih dan tulus kepada Allah SWT. Dalam hal ini, Tarekat
Syadziliyah di Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu Kebumen masuk ke dalam golongan
tarekat bermanhaj aktif.
Tarekat Syadziliyah di Pondok Pesantren Al-Kahfi
Tarekat Syadziliyah di Pondok Pesantren Al-Kahfi muncul pada masa generasi Syekh
As-Sayid Abdurrahman yang merupakan generasi ke-13 yang lahir pada tahun 1271 H/ 1855
M dan wafat di Jeddah pada 25 Sya’ban 1357 H atau 19 Oktober 1938 M. Kala itu, Syekh
Abdurrahman lebih sering tinggal di Hijaz pada masa pemerintahannya dipimpin Syarif
Husain. Syarif Husain adalah Gubernur Makkah yang diangkat pada 1908 M dan Raja Hijaz
antara 1916-1924 M. Meskipun Syekh Abdurrahman lebih sering tinggal di Hijaz, terkadang
ia pulang kemudian berangkat lagi, begitu seterusnya. Di Hijaz, ia sempat mengambil tarekat
dari Syekh Ahmad An-Nakhrowi Al-Huseini Al-Makki yaitu Tarekat Syadziliyah yang
kemudian ia kembangkan di Somalangu.48
Tarekat Syadziliyah di Pondok Pesantren Al-Kahfi hingga saat ini sudah memasuki
generasi ke-3 dari mursyid pertama yakni Syekh Abdurrahman (Mursyid I). Pada masa Syekh
Abdurrahman Tarekat Syadziliyah di pesantren ini baru diikuti oleh segelintir orang saja,
karena ia justru pada masa itu lebih sering di Arab Saudi dan mengembangkannya di sana.
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Baru kemudian Syekh Abdurrahman mempercayakan kesufiannya kepada anaknya yakni
Syekh Mahfudz (Mursyid II) ketika ia berumur 18 tahun, tepatnya pada tahun 1919 M. Di
masa generasi Syekh Mahfudz, ia sempat membuat sebuah karya kitab tasawuf yang diberi
judul Siraj Al-Qulub. Jamaah Tarekat Syadziliyah saat itu mulai bertambah mencapai sekitar
300 orang. Setelah Syekh Mahfudz wafat, kepemimpinan Tarekat Syadziliyah di pegang oleh
putranya yang bernama Syekh Hanifudin (Mursyid III), yang telah mendapatkan ijazah
ketarekatan pada tanggal 10 Dzulhijjah 1369 H. Pada masa ini, perkembangan Tarekat
Syadziliyah tidak terlalu pesat bahkan bisa juga dikatakan vakum karena sebagian besar
anggota Tarekat Syadziliyah meninggal dalam pertempuran antara AOI (Angkatan Oemat
Islam) dengan pemerintah saat itu. Pertempuran ini terjadi pada 1 Agustus 1950, antara
pasukan Batalyon Lemah Lanang yang dipimpin oleh Syekh Mahfudz (menampung masa
AOI dan jamaah Tarekat Syadziliyah) dengan pemerintah APRIS (Angkatan Perang Republik
Indonesia Serikat). Akar masalah dari pertempuran ini ialah adanya kebijakan Rera
(restrukturisasi dan rasionalisasi) yang dikumandangkan kabinet Hatta pada 1948. Dalam
program Rera ini, laskar-laskar perlawanan akan disatukan ke dalam TNI dan dikurangi
personalianya hingga setengah dari semula. Prioritas ditujukan pada mereka yang
mendapatkan pendidikan militer zaman Hindia Belanda maupun Jepang. Sehingga menurut
Syekh Mahfudz tidaklah bijak menggagas Rera justru ketika ancaman NICA (Netherlands
India Civil Administration) menghadang di depan mata. Karena inilah Syekh Mahfud dan
pasukannya dianggap memberontak karena tidak patuh pada sistem saat itu, sehingga pada
pagi hari taggal 1 Agustus 1950 Somalangu digempur oleh APRIS.49
Saat ini Tarekat Syadziliyah semakin berkembang pesat semenjak
kepemimpinan dipegang oleh Al-Ustadz Afifuddin Al-Hasani (Mursyid IV). Kini santri
Tarekat Syadziliyah di Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu telah mencapai ribuan dan
mulai tersebar ke berbagai daerah di Indonesia. Selain di Kabupaten Kebumen, Tarekat
Syadziliyah telah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia, di antaranya Jawa Barat, DKI
Jakarta, Lampung, Palembang, Riau, Kalimantan, dan lain-lain.50
Ajaran Tarekat Syadziliyah Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu
Tarekat Syadziliyah itu seumpama sebuah bangunan yang dibangun dari lima buah
fondasi. Kelima fondasi itu di antaranya ialah; (1) zikir yang bermanfaat sebagai Takhliyyah
(menghilangkan atau mengikis akhlak yang tidak baik), Taḥliyyah (menghiasi diri dengan
akhlak yang terpuji), dan Tajliyyah (merasakan keagungan Allah SWT hingga diberi
kemampuan untuk terhalang dari hijab kepada Allah SWT). (2) Mużākarah, yang dalam
Tarekat Syadziliyah ini bermakna konsultasi atau meminta pertimbangan dan petunjuknya
mursyid dalam beberapa permasalahan, terutama dalam hal permasalahan hati (qalb). (3)
Ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim (fardu ain). Dengan ilmu
seseorang dapat mengetahui bab-bab penting dalam permasalahan seputar agama, ibadah, dan
juga muamalah. (4) Mujāhadah, dalam Tarekat Syadziliyah bermakna sebagai usaha dengan
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sebenar-benarnya untuk melawan hawa nafsu dari sesuatu yang haram. (5) Mahabbah, yang
bermakna cinta.
Pedoman Tarekat Syadziliyah di Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu
Setiap tarekat yang mu‘tabarah memiliki pedoman yang harus diketahui oleh
ikhwan (pengikut) tarekat, termasuk Tarekat Syadziliyah di Pondok Pesantren Al-Kahfi.
Adapun pedoman Tarekat Syadziliyah di Pondok Pesantren Al-Kahfi sebagai berikut.51
(1) Al-Quran dan Sunah
(2) Tarku Al-Ma’āṣi : meninggakan kemaksiatan
(3) Fi’lu Al-Wājibat : mejalankan kewajiban secara syar’i
(4) Itbā’u As-Sunani Al-Ma’ṡūrat : mengikuti sunah yang sudah jelas riwayat dan sanadnya
(5) Al-Jam’u ‘ala Allah wa ‘adamu At-Tafarruqah : selalu bersama dengan Allah di mana
pun berada.
Amalan Tarekat Syadziliyah di Pondok Pesantren Al-Kahfi
Ada beberapa amalan dalam Tarekat Syadziliyah. Namun, amalan pokok yang
menjadi tolak ukur yang utama adalah zikir. Zikir dalam Tarekat Syadziliyah merupakan
amalan unggulan yang wajib dilakukan oleh setiap ikhwan tarekat. Teknis zikir yang dipakai
pada tiap-tiap tarekat berbeda-beda. Amalan zikir dalam Tarekat Syadziliyah dilakukan pada
pagi (sesudah Subuh dan sore hari/petang sesudah Magrib).
Dalam hal ini pemilihan waktu zikir pada Tarekat Syadziliyah untuk menentukan
waktu pagi dan petang ialah; waktu pagi dimulai dari terbit fajar hingga waktu zawal
(matahari bergeser ke barat), dan waktu petang itu ialah di saat mulai dari tenggelamnya
matahari dan berakhir hingga batas terakhir salat ‘Isya, yakni pertengahan malam.52 Sehingga
dalam Tarekat Syadziliyah, apabila seorang ikhwan tarekat atas suatu uzur tidak bisa
melaksanakannya di waktu sesudah Subuh, maka ia diperkenankan melakukannya di waktu
yang lain saat masih dalam batas waktu pagi yaitu sebelum zawal. Begitu pula dengan waktu
petang, ketika ikhwan tarekat karena suatu uzur tidak dapat melakukannya di waktu sesudah
Magrib, maka ia pun diperkenankan melakukannya di waktu lain hingga batas waktu petang
habis.
Dalam setiap tarekat yang mu‘tabarah pasti ada rangkaian Wirdu Al-‘ām (wirid
umum) yang diamalkan oleh para salik (pengamal) yang dilakukan oleh guru ataupun muridmuridnya. Tujuannya adalah untuk membiasakan diri mengingat Allah SWT. Wirdu Al-‘ām
ini biasanya minimal terdiri dari istigfār sebagai ungkapan rendahnya seorang makhluk
dihadapan khaliknya dan menjadikan sang khalik sebagai segala tumpuan harapannya. Selain
istigfār di dalam Wirdu Al-‘ām juga membaca selawat sebagai ungkapan cinta yang
mendalam serta rasa terima kasih kepada Rasulullah Muhammad SAW yang karenanya salik
memperoleh nikmat iman dan Islam. Setelah membaca istigfār dan selawat, di dalam Wirdu
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Al-‘ām juga membaca zikir kalimah ṭayyibah (lā ilāha illa Allah), sebagai ungkapan
mentauhidkan Allah SWT dengan segala sifat-sifat-Nya yang mulia.53
Zikir dan Dampaknya pada Jiwa Manusia
Tarekat sebagai salah satu jalan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT beserta
segala ritual yang ada di dalamnya tentu sedikit banyak memiliki implikasi terhadap diri
manusia, khususnya terhadap keadaan spiritualitas pengikutnya. Di dalam diri manusia terdiri
dari jasad dan ruh. Ruh ibarat benda hidup, dan jasad ibarat benda mati. Ruh diibaratkan
seperti penunggang kuda, dan jasad diibaratkan sebagai kudanya, maka ruh lah yang
mengendalikan kuda ke arah yang dikehendakinya. Ruh adalah tuan, sedangkan jasad adalah
budaknya. Ruh adalah prinsip pemberi dan jasad adalah prinsip penerima. Perantara kedua
aspek tersebut adalah jiwa (nafs). Di dalam Al-Quran, jiwa (nafs) sering merujuk pada makna
“diri” manusia. Salah satunya pada QS. Al-Fajr ayat 27 yang berbunyi:

﴾٢۲٧۷﴿ُ ﻄْﻤَﺌِﻨﱠﺔ
ُﺍاﻟْﻤ

ْﻳﯾَﺎﺃأَﻳﯾﱠﺘُﻬﮭَﺎ ﺍاﻟﻨﱠ ﻔ
ُﺲ

“Wahai jiwa yang tenang”
Jiwa di sini mewakili manusia secara keseluruhan baik aspek rohani maupun jasmani. Hal ini
dimungkinkan karena peran sentral jiwa sebagai perantara jasad dan ruh.54
Di dalam Al-Quran, nafsu dibagi menjadi tiga tingkatan: yaitu nafsu ammarah yakni
nafsu yang mendorong manusia ke arah yang buruk; nafsu lawwamah ialah nafsu yang
mencela atau menyalahkan ketika kita melakukan dosa; dan nafsu muthmainnah yakni jiwa
yang telah mencapai tingkat keseimbangan dan ketenangan.55 Pada diri manusia sejatinya
memiliki potensi ketiga nafsu tersebut. Nafsu ammarah menggambarkan bahwa tidak ada
manusia yang sempurna, karena seperti halnya dalam Al-Quran telah disebutkan pada surah
Al-An’am ayat 112 – 113 :

ْﺾ ٍﺯزُﺧْﺮُ ﻑفَﺍا ﻟْﻘَ ﻮ
ِﻝل
ْﻰٰﺑ َﻌ
َﻀﻬﮭُﻢ ﺇإِْ ﻟ
ْ ﻲ ﺑَﻌ
ﻦ ﱢﻳﯾُﻮ
ِﺣ
ِ ْﺲ ِﻭوَﺠﺍاﻟ
ﻹ ِْﻧ
ﻦ َﺍا
ﺷ َﻴﯿَﺎﻁطِﻴﯿ
ﻲ ﱟﻋَﺪُﻭوّ ًﺍا
ِﻚ ﺟَﻌَ ﻠْﻨَﺎﻟِﻜُﻞﱢﻧ َﺒ
ِ ﻭوَ ﻛﺬَٰﻟ
﴾١۱١۱٢۲﴿ َﻥن
ﻫﮬﮪھُﻢﻭوَْﻣَﺎﻳﯾَﻔْﺘَﺮُ ﻭو
ْﻚَﻣَﺎﻓَﻌ َﻠﻮﻩهُ ◌ۖ ﻓَﺬَﺭر
ﺑﱡ
َﺷَﺎءﺭر
ْ ﻭوَﻟَﻮ
ۚ◌ ﻥنَ ﻏﺮُ ﻭوﺭرًﺍا
ﻻَُﺆْﻣ ِﻨ ُﻮ
ﻦَ ﻳﯾ
ﺼْﻐَﻰٰﺇإِﻟَﻴﯿْﻪﮫ ِ ﺃأَﻓْﺌِ ﺪَﺓةُ ﺍاﻟﱠﺬِ ﻳﯾ
َﻭوَﻟِ ﺘ
﴾١۱١۱٣۳﴿َ ﻥن
ﻓُﻮﺍاﻣَﺎﻫﮬﮪھُﻢﻣﱡﻘْﺘَﺮِ ﻓُﻮ
ِﺿَﻮْﻩهُﻭوَﻟِﻴﯿَﻘْﺘَﺮ
ْﻵْﺧِﺮَ ﺓةِﻭوَﻟِﻴﯿَﺮ
ﺑ ِﺎ
“Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan (dari jenis)
manusia dan (dan jenis) jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain
perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu
menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa
yang mereka ada-adakan. Dan (juga) agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman
kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, mereka merasa senang kepadanya
dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka (setan) kerjakan.” (QS. Al An’am: 112113)
Ayat tersebut bermakna bahwa setiap manusia memiliki musuh yaitu setan yang akan terusmenerus membisikkan manusia untuk berlaku buruk, jauh dari Allah dan Rasul-Nya.
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Perumpamaan hati manusia ialah sebuah benteng, sedangkan setan adalah musuh yang
hendak masuk ke dalam benteng itu, hendak menguasai dan merebutnya. Benteng tidak akan
terlindungi kecuali dengan menjaga pintu-pintunya. Salah satu cara untuk menutup pintu
tersebut ialah dengan membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, sehingga setan tidak memiliki
kesempatan untuk dapat masuk ke dalam benteng, yakni untuk menguasai hati manusia.56
Salah satu media untuk meraih ketenangan jiwa ialah zikir. Seperti yang tersebut dalam
sebuah hadis: “Tidaklah segolongan orang mengingat Allah, melainkan para malaikat
mengelilingi mereka, rahmat menyelubungi mereka, ketenangan turun kepada mereka dan
Allah mengingat mereka bersama orang-orang yang ada di sisinya.” (Diriwayatkan Muslim
dan At-Tirmidzi). Seseorang yang ingin mencapai jiwa muthmainnah maka dapat menempuh
zikir dalam kesehariannya. Zikir yang tidak hanya di lisan saja, akan tetapi merasuk hingga
ke dasar jiwa, sehingga cerminan jiwanya tampak dalam tingkah laku, tutur kata, dan
kesehariannya.
Manfaat Spiritual Tarekat Syadziliyah
“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan
bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.”
(QS. Al-Baqarah (2): 152)
Ayat ini adalah salah satu perintah langsung dari Allah SWT yang mengingatkan
kita bahwa seyogianya dalam setiap tarikan dan hembusan nafas, Allah selalu ditempatkan
dalam relung jiwa terdalam. Seyogyanya tidak mengenal tempat dan waktu, manusia terus
mengingat Allah dalam kondisi susah ataupun bahagia. Ada tiga media untuk mengingat
Allah, di antaranya ialah: doa, wirid, dan zikir. Doa adalah permintaan atau permohonan
sesuatu kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wirid
merupakan bacaan tertentu untuk mendapatkan aliran berkah dari Allah. Sedangkan zikir
ialah segala gerak-gerik maupun penghayatan yang berobesi pada kedekatan atau taqarrub
kepada Allah. Tidak hanya itu, melafalkan kata-kata tertentu yang mengandung unsur ingat
kepada Allah juga termasuk zikir. Zikir dalam pandangan kesufian sangatlah penting, karena
ia merupakan langkah pertama jalan menuju Allah SWT.57 Sama halnya dengan Tarekat
Syadziliyah, zikir di dalam Tarekat Syadziliyah juga merupakan salah satu amalan utama
yang menjadi kewajiban yang harus diamalkan setiap hari oleh jamaahnya.
Tarekat dirasa mampu memberikan perspektif yang mampu memenuhi kebutuhan
spiritual yang jika terpenuhi dengan baik maka hal tersebut mampu menjadi jalan menuju
kehidupan damai, dan tenang. Sebagaimana firman Allah :

﴾٢۲٨۸﴿ ُﺏب
ﻤَﺌﻦﱡِﺍاﻟْﻘ ُﻠ ﻮ

َﺍاﻟ ﻠﱠـﻪﮫِ ﺗ
ْﻄ

ِﺃأﻻَ ﺑﺬِﻛْﺮ

ۗ◌ ِﻦﱡ ﻗ ُﻠﻮﺑُﻬﮭُﻢ ﺑﺬِﻛْﺮِ ﺍاﻟﻠﱠـﻪﮫ
ِﻦَﺁآﻣَﻨُﻮﺍاﻭوَ ﺗَﻄْﻤَ ﺌ
ﺍاﻟﱠﺬِ ﻳﯾ
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“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat
Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.” (QS. ArRa’du:28)
Oleh karena itu, jika ajaran yang diberikan oleh Tarekat Syadziliyah dapat diamalkan dengan
pengahayatan yang penuh akan memberikan dampak yang baik untuk ketenangan jiwa, hal
ini karena zikir-zikir yang diajarkan dapat membentengi dan menerapi jiwa manusia dari
bisikan-bisikan setan yang selalu mengitari. Sehingga orang yang bertarekat, besar
kemungkinannya akan memiliki akhlak yang terpuji.
Manfaat Bertarekat Bagi Ikhwan Tarekat Syadziliyah di Pondok Pesantren Al-Kahfi,
Somalangu, Kebumen
Kegiatan zikir yang dilakukan rutin oleh jamaah Tarekat Syadziliyah ialah kegitan
yang tidak hanya melibatkan lisan, akan tetapi juga melibatkan batin. Oleh karena itu,
agaknya pasti setiap jamaah Tarekat Syadziliyah memiliki pengalaman batin yang berbedabeda yang berpengaruh terhadap rohani atau kebribadiannya setelah mengikuti Tarekat
Syadziliyah dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa
penuturan mengenai pengalaman spiritual yang dialami oleh jamaah Tarekat Syadziliyah. Di
antaranya ialah Hafidun, seorang jamaah tarekat dan juga merangkap sebagai badal tarekat.
Menurutnya, awal mula mengikuti tarekat pada dasarnya biasa saja, tidak merasakan adanya
perubahan. Namun setelah mengamalkannya secara rutin dengan maksimal, lama-kelamaan
perubahan demi perubahan dirasakan. Perubahan atau pengaruh yang ia rasakan ialah dari sisi
ma’isyah (penghasilan), muammalah (beramal), taqarrub ila Allah (mendekatkan diri pada
Allah) terasa benar-benar dekat dan keyakinan kepada Allah atas segala sesuatu lebih terpatri
di dalam diri. Meski demikian, kehidupan manusia tidak selalu mulus seperti yang
diinginkan, Kiai Hafidun pada awal ketika ia mulai menjalankan amanahnya sebagai badal
tarekat, ia merasa persoalan dalam memperoleh ma’isyah begitu berat. Namun kala itu ia
tetap bersabar, dan tetap mengamalkan amalannya secara rutin. Setelah ia konsultasi dengan
mursyid, atas apa yang dialaminya, ia mendapatkan nasihat bahwa hal itu menunjukkan
bahwa pengamalannya belum maksimal. Setelah itu, Kiai Hafidun mencoba mengikuti
nasihat mursyid, yakni dengan memaksimalkan amalan zikir dan wirid lainnya seperti
membaca Quran surah Al-Waqiah setiap pagi. Disertai dengan usaha dan pengamalan yang
maksimal terhadap ajaran tarekat, ia mampu melalui berbagai cobaan hidupnya, salah satunya
yaitu masalah ma’isyah yang menimpanya. Saat ini meskipun tidak hidup dengan
bergelimangan harta, namun ia mampu merasakan cukup atas rezeki yang Allah berikan.
Sewaktu ia membutuhkan, maka saat itu juga Allah selalu memberikan jalan untuk
mendapatkan rezeki. Cobaan demi cobaan tidak membuatnya justru meninggalkan tarekat,
namun ia berusaha untuk meningkatkan amalan hariannya.58 Hal ini sesuai dengan janji
Allah, bahwa ketika manusia banyak mengingat Allah, maka Allah pun akan banyak
mengingatnya, Allah akan cinta kepada hamba tersebut, dan Allah akan penuhi kebutuhankebutuhan hamba yang ia cintai itu.
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Pengalaman lainnya ialah oleh KH. Muhsinun, yang saat ini menjabat sebagai
anggota DPRD Kebumen. KH. Muhsinun sangat merasakan dampaknya setelah ia mengikuti
Tarekat Syadziliyah. Di antaranya ialah terjaganya etika, jadi menurutnya seseorang yang
telah menjadi jamaah tarekat pada umumnya memilki etika yang terjaga. Selain itu, ia juga
merasa adanya pancaran nur dari para kemuliaan para masyāyikh, karena disamping zikir
yang diamalkan juga berusaha meneladani kesalihan dan kebaikan akhlak mereka, sehingga
zikir yang berimplikasi pada adanya rasa selalu diawasi oleh Allah, juga memotivasi diri
untuk menjadi pribadi yang terjaga, lebih baik dari waktu ke waktu.59
Manfaat bertarekat lainnya juga di rasakan oleh Suheri seorang pensiunan kepala
sekolah SMP di salah satu SMP Negeri di Kebumen. Zikir-zikir yang diamalkan sehari-hari
sedikit banyak mempengaruhi spiritual orang yang mengamalkannya, begitu pula yang
dirasakan oleh Pak Suheri, setelah rutin menjalankan ia merasakan bahwa Allah terasa begitu
dekat dengan manusia, melihat dan mengawasi apa-apa yang diperbuat bahkan apa yang
dirasakan oleh manusia pun Allah Mahatau. Sehingga orang yang mengamalkan amalan
dengan serius, maka akan tampak juga dari akhlak dan tingkah lakunya.60 Pada dasarnya
ajaran tarekat senantiasa menunjukkan kepada manusia bahwa segalanya bermula dari Allah
dan akan kembali kepadanya, sehingga sebagian besar pengikut Tarekat Syadziliyah berharap
akan menemui pengakhiran hidup yang husnul khatimah,61 dan memiliki muara hidup di
tempat yang terbaik yakni surga yang menjadi dambaan setiap manusia.
Sebagaimana pengakuan pengikut Tarekat Syadziliyah di atas, ajaran tarekat jika
diamalkan dengan sebaik-baiknya memiliki timbal balik yang tidak biasa. Akan tetapi, ada
peningkatan dalam hal perbaikan akhlak, baik lebih sabar, qanā’ah (menerima dengan
cukup), tenang, damai, dan sebagainya. Kedekatan dengan Allah SWT yang dibangun
melalui zikir rutin, mampu melahirkan ketenangan, kedamaian, karena diri di latih untuk
selalu dekat dengan Allah dan selalu merasa diawasi oleh-Nya. Pada umumnya pengikut
tarekat memiliki kontrol yang baik terhadap diri mereka sendiri dari hal-hal yang
bertentangan dengan agama, yang menjadikan mereka selalu berusaha untuk berperilaku
dengan akhlak yang terpuji.
Kesimpulan
Setelah mengolah dan mengkaji tentang Tarekat Syadziliyah di Pondok Pesantren
AL-Kahfi Somalangu, Kebumen dapat disimpulkan beberapa hal. Pondok Pesantren Al-Kahfi
merupakan salah satu pesantren semi-modern di Kabupaten Kebumen. Hal ini karena Pondok
Pesantren Al-Kahfi di samping sudah memiliki lembaga pendidikan yang cukup besar,
namun dalam metode pengajaran dan pola kehidupan di pesantren masih mempertahankan
pola-pola pesantren gaya salafi (tradisional) yang masih mempertahankan metode pengajaran
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dengan sorogan. Selain itu, peran kiai (pengasuh pesantren) di Pondok Pesantren Al-Kahfi
masih sangat vital, karena di samping sebagai pengasuh pesantren, kiai juga berperan sebagai
ketua yayasan sekaligus mursyid Tarekat Syadziliyah yang berkembang di pesantren itu.
Tarekat Syadziliyah yang berkembang di Pondok Pesantren Al-Kahfi tidak setua
usia pesantren tersebut yang sudah berusia lima abad, melainkan baru mulai berkembang
pada zaman kepemimpinan Syekh As-Sayid Abdurrahman Al-Hasani (1855-1938 M). Meski
di awal rintisan Tarekat Syadziliyah masih sangat sedikit pengikutnya, namun seiring
berjalannya waktu terus meningkat, hingga pada masa kepemimpinan KH. Afifuddin bin
Hanif Al-Hasani Tarekat Syadziliyah ini berkembang pesat hingga memiliki pengikut hampir
sepuluh ribu orang yang tersebar di berbagai daerah baik di pulau Jawa maupun di luar pulau
Jawa. Selain kemajuan tarekat yang semakin pesat, kemajuan Pondok Pesantren juga
mengalami kemajuan di masa kepemimpinan KH. Afifuddin bin Hanif Al-Hasani.
Perjuangan dan kekonsistensiannya dalam mengembangkan Pondok Pesantren Al-Kahfi
sudah dapat terlihat jelas saat ini.
Fondasi Tarekat Syadziliyah di Pondok Pesantren Al-Kahfi ialah zikir yang
berfungsi sebagai takhliyyah, tahliyyah, dan tajliyyah. Kemudian mudzakarah, ‘ilmu,
mujahadah, dan mahabbah. Dari kelima Fondasi itulah yang kemudian menjadi subtansi dari
ajaran Tarekat Syadziliyah di Pondok Pesantren Al-Kahfi. Penerapan ajaran secara maksimal
oleh setiap individu (pengikut tarekat), berimplikasi positif terhadap pola kehidupan seharihari mereka. Hubungan yang intensif dengan Sang Pencipta berdampak pada kekuatan
spiritual jamaah. Ketenangan, kedamaian, kecukupan, kesabaran, dan ketakwaan adalah efek
dari rasa membersamai Allah di setiap detik kehidupan. Amalan-amalan tarekat bukan lagi
menjadi hal yang formalitas belaka, akan tetapi ia mampu memberikan kekuatan batin
terhadap pengikutnya. Ia tidak hanya mengingatkan manusia ketika manusianya berzikir,
akan tetapi ia melatih jiwa dan laku agar senantiasa merasa dan berlaku sesuai dengan aturan
agama.
Saran
Dalam penelitian ini penulis mengalami kesulitan untuk menemukan sumber tertulis
yang otentik yang membahas tentang sejarah dan perkembangan Tarekat Syadziliyah di
Pondok Pesantren Al-Kahfi, sehingga sumber yang didapatkan sebagian besar terbatas pada
hasil wawancara dengan satu sudut pandang nara sumber saja. Pada penelitian selanjutnya,
perlu adanya penelitian lebih mendalam yang tidak hanya berfokus pada satu sudut pandang
nara sumber saja, akan tetapi juga dengan para saksi sejarah lainnya yang dapat menambah
pengetahuan dan informasi yang lebih mendalam, sebagai salah satu khazanah ilmu untuk
generasi mendatang.
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