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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Surau Ghausil 

a. Gambaran Surau Ghausil Amin di Desa Kapuran Kecamatan 

Wonosari Kabupaten Bondowoso 

Surau Kapuran adalah cabang dari surau induk yang berada di kota 

Jember surau Ghausil Amin 1, yang bernama Ghausil amin 23 Wonosari. 

a) Sejarah BKS 

Tokoh pendiri Surau Ghausil Amin di desa Kapuran Kecamatan 

Wonosari kabupaten Bondowoso berada dibawah naungan Tarekat 

Naqsyabandiyah Syeh Prof. Dr. H. Kadirun yahya 

1. Bapak Abdullah  

Beliau pertama kali mewakafkan tanahnya untuk 

pembangunan Surau Ghausil Amin di desa Kapuran Kecamatan 

Wonosari kabupaten Bondowoso Selanjutnya diteruskan oleh, 

2. Bapak H.Denni 

Beliau yang memberikan biaya pembelian tanah  untuk 

proses pelebaran pembangunan surau Ghausil Amin 23, selanjutnya 

diteruskan oleh, 

3. Jamaah 

Para jamaah memberikan patungan uang untuk proses 

pelebaran tanah serta proses pembangunan hingga sampai selesai. 
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b) Status badan hukum tanah dan bangunan Surau Ghausil Amin di desa 

Kapuran Kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso 

Status badan hukum tanah Surau Ghausil Amin di desa Kapuran 

Kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso sudah dinyatakan sah 

dan secara akta wakaf serta surat keterangan secara SK yang telah di 

tetapkan hukum, bahwa milik surat keterangan pemilik mewakafkan 

untuk Surau Ghausil Amin di desa Kapuran Kecamatan Wonosari 

kabupaten Bondowoso. 

c) Struktur kepengurusan. 

1. Bapak Hadiyono selaku pengurus I, beliau sebagai penanggung 

jawab Sarana perlengkapan Surau Ghausil Amin di desa Kapuran 

Kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso. 

2. Bapak Siddik selaku pengurus II beliau sebagai penanggung jawab 

Sarana peramalan Surau Ghausil Amin di desa Kapuran 

Kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso. 

3. Bapak Fathor Rossi selaku pengurus III beliau sebagai penanggung 

jawab Sarana pembangunan dan pengembangan Surau Ghausil 

Amin di desa Kapuran Kecamatan Wonosari kabupaten 

Bondowoso. 

d) Perkembangan Surau Ghausil Amin di desa Kapuran Kecamatan 

Wonosari kabupaten Bondowoso 

a. Program Kegiatan Surau Ghausil Amin di desa Kapuran Kecamatan 

Wonosari kabupaten Bondowoso. 
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Progaram kegiatan yang biasa dilakukan di Surau Ghausil 

Amin di desa Kapuran Kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso 

Wonosari adalah kegiatan sama seperti diajarkan dan dianjurkan  

oleh syeh Kadirun Yahya. 

b. Setiap hari sholat berjamaah  5 waktu sesuai kewajiban di dalam 

syariat, dan kegiatan rutinan di setiap malam rabu sholat isyak 

berjamaah yang dimulai jam 20:00 sampai selesai. Setelah itu 

dilanjutkan dengan, 

c. Dzikir berjamaah, dzikir yang sama seperti yang diajarkan oleh 

gurunya dalam pelaksanaan metode dzikir tersendiri di  jamaah 

Tarekat Naqsyabandiyah di bawah naungan syeh Kadirun Yahya. 

d. Al-Qur‟an Tematik yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali, 

dalam rangka mengkaji suatu kewajiban yang diperintahkan oleh 

ALLAH SWT. 

e) Keanggotaan Surau Ghausil Amin di desa Kapuran Kecamatan 

Wonosari kabupaten Bondowoso 

Anggota jamah Tarekat Naqsybandiyah Surau Ghausil Amin di 

desa Kapuran Kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso terdiri dari 

berbagi jamaah yang berada di desa lain sebagai pendatang dari 

jamaah surau lain,maupun jamaah dari surau se indonesia berkunjung 

ke surau Surau Ghausil Amin di desa Kapuran Kecamatan Wonosari 

kabupaten Bondowoso dalam rangka mengikat tali silaturrahim 

sesama jamaah Tarekat Naqsyabandiyah. 
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Serta keanggotaan jamaaah Tarekat Naksyabandiyah yang 

berada di Surau Ghausil Amin di desa Kapuran Kecamatan Wonosari 

kabupaten Bondowoso ini sekitar kurang lebih 60-70 jamaah. 

b. Tarekat naksyabandiyah 

a) Sejarah Tarekat Naksyabandiyah 

Istilah Naqsabandiyah  pertama kali diperkenalkan oleh 

Muhammad bin Muhammad Baha‟ al-Din al-Uwaisi al-Bukhari 

Naqsyabandi, yang juga sekaligus sebagai pendiri Tarekat 

Naqsabandiyah. Beliau dilahirkan pada tahun 1318 di desa Qasri 

Hinduvan (yang kemudian bernama Qasri Arifan) di dekat Bukhara, 

yang juga merupakan tempat di mana ia wafat pada tahun 1389. 

Sebagian besar masa hidupnya dihabiskan di Bukhara, Uzbekistan serta 

daerah di dekatnya, Transoxiana. Ini dilakukan untuk menjaga prinsip 

“melakukan perjalanan di dalam negeri”, yang merupakan salah satu 

bentuk “perilaku” seperti yang ditulis oleh Omar Ali-Shah dalam 

bukunya “Ajaran atau Rahasia dari Tarikat Naqsyabandi”. Perjalanan 

jauh yang dilakukannya hanya pada waktu ia menjalankan ibadah haji 

dua kali. 

Dari awal, ia memiliki kaitan erat dengan Khwajagan, yaitu para 

guru dalam mata rantai Tariqat Naqsyabandi. Sejak masih bayi, ia 

diadopsi sebagai anak spiritual oleh salah seorang dari mereka, yaitu 

Baba Muhammad Sammasi. Sammasi merupakan  pemandu 

pertamanya dalam mempelajari ilmu tasawuf. tepatnya ketika ia 
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menginjak usia 18 tahun, dan yang lebih penting lagi adalah 

hubungannya dengan penerus (khalifah) Sammasi, yaitu Amir Sayyid 

Kulal al-Bukhari (w. 772/1371). Dari Kulal inilah ia pertama kali 

belajar terekat yang didirikannya.
32

 

Terakat Naqsabandiyah adalah satu-satunya tarekat terkenal yang 

silsilah penyampaian ilmu spritualnya kepada Nabi Muhammad saw. 

melalui penguasa Muslimpertama yakni  Abu Bakar Shidiq , tidak 

seperti tarekat-tarekat sufi terkenal lainnya yang asalnya kembali 

kepada salah satu imam Syi‟ah, dan dengan demikian melalui Imam 

„Ali, sampai Nabi Muhammad SAW. Tarikat Naqsyabandiyah terbina 

asas dan rukunnya oleh 5 bintang yang bersinar diatas jalan Rasulullah 

(SAW) ini dan inilah yang merupakan ciri yang unik bagi tariqat ini 

yang membesarkannya daripada tarikat lain. Lima bintang yang 

bersinar itu ialah Abu Bakr as-Siddiq, Salman Al-Farisi, Bayazid Al-

Bustami, Abdul Khaliq Al-Ghujdawani dan Muhammad Bahauddin 

Uwaysi Al-Bukhari yang lebih dikenali sebagai Syeh Naqshbandi- 

Imam yang utama didalam tariqat ini. 

c. Pendiri Tarekat Naksyabandiyah  

Baha‟ al-Din Naqsabandi sebagai pendiri tarekat ini, dalam 

menjalankan aktivitas dan penyebaran tarekatnya mempunyai khalifah 

utama, yaitu Ya‟qub Carkhi, Ala‟ al-Din Aththar dan Muhammad Parsa. 

Yang paling menonjol dalam Perkembangan selanjutnya adalah ‟Ubaidillah 
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Ahrar. Ubaidillah terkenal dengan Syeikh yang memilki banyak lahan, 

kekayaan, dan harta. Ia mempunyai watak yang sederhana dan ramah, tidak 

suka kesombongan dan keangkuhan. Ia menganggap kesombongan dan 

keangkuhan merendahkan tingkat moral seseorang dan melemahkan tali 

pengikat spritual. Ia juga berjasa dalam meletakkan ciri khas tarekat ini 

yang terkenal dalam menjalin hubungan akrab dengan para penguasa saat 

itu sehingga ia mendapat dukungan yang luas jangkauannya. Pada tatanan 

selanjutnya tarekat ini mulai menyebarkan gerakannya diluar Islam.  

Tokoh lain yang berperan besar dalam penyebaran tarekat ini secara 

geografis adalah Said al-Din Kashghari. Ia juga telah membai‟at penyair dan 

ulama besar ‟Abd al-Rahman Jami‟ ia yang kemudian mempopulerkan 

tarekat ini dikalangan istana.  

Kontribusi utama Jami‟ adalah paparannya tentang pemikiran Ibnu 

‟Arabi dan mengomentari karya-karya Ibnu Arabi, Rumi, Parsa dan 

sebagainya, sehingga tersusun dalam gubahan syair yang mudah dipahami 

dari gagasan mereka tersebut.  

Di India, Tarekat ini mulai tersebar pada tahun 1526. Baqi Billah, 

dilahirkan di Kabul merupakan syeikh yang menyebarkan ajaran Tarekat ini 

di India. Ia mengembangkan ajaran Tarekat ini kepada orang awam dan 

kaum bangsawan Mughal. Dakwahnya di India berlangsung selama 5 tahun. 

Hampir semua garis silsilah pengikut Naqsabandiyah di India mengambil 

garis spritual mereka melalui Baqi Biillah dan Khalifahnya Ahmad Sirhindi. 
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Perluasannya mendapat dorongan baru dengan munculnya cabang 

Mujaddidiyah, dinamai menurut nama Syekh Ahmad Sirhindi Mujaddidi 

Alf-i Tsani (“Pembaru Milenium kedua”). Pada akhir abad ke-18, nama ini 

hampir sinonim dengan tarekat tersebut di seluruh Asia Selatan, wilayah 

Utsmaniyah, dan sebagian besar Asia Tengah. Orientasi Baru yang di bawa 

Sirhindi ini terlihat pada pemahamannya yang menolak paham Wahdatul 

Wujud yang dibawa Ibnu ‟Arabi. Sirhindi sangat menuntut murid-muridnya 

agar berpegang secara cermat pada Al-Qur‟an dan Tradisi-tradisi Nabi. 

d. Perkembangan Tarekat Naqsabandiyah 

Dalam perkembangannya Tarekat Naqsabandiyah sudah menyentuh 

lapisan masyarakat muslim di berbagai wilayah, dengan dampak dan 

pengaruhnya Tarekat ini pertama kali berdiri di Asia Tengah kemudian 

meluas ke Turki, Suriah, Afganistan, dan India. Di Asia Tengah bukan 

hanya di kota-kota penting, melainkan di kampung-kampung kecil pun 

tarekat ini mempunyai Zawiyah (padepokan sufi)  dan rumah peristirahatan 

Naqsabandi sebagai tempat berlangsungnya aktivitas keagamaan yang 

semarak Disamping itu tarekat ini juga berkembang Bosnia-Herzegovina, 

dan wilayah Volga Ural. Pengaruh mereka mungkin paling kuat di Turki 

dan wilayah Kurdistan, dan yang paling lemah adalah di Pakistan. 

Pada masa pemerintahan Soviet, pengaruh Naqsyabandiyah sangat 

terasa pada gerakan “Islam bawah tanah” di Kaukasus Asia Tengah. 

Namun, pada akhirnya pemerintahan Soviet tidak diikuti perkembangan 

Naqsyabandiyah di permukaan. Dra. Wiwi Siti Sajaroh, M.Ag dalam buku 
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yang berjudul “Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia” 

memberikan  ciri-ciri yang menonjol dalam tarekat ini  yaitu Mengikuti 

syari‟at secara ketat, keseriusan dalam beribadah dan menolak musik dan 

tari dalam ibadah dan lebih menyukai berzikir dalam hati. Upaya yang 

serius dalam memengaruhi kehidupan dan pemikiran golongan penguasa 

serta mendekatkan negara pada agama.
33

 

Berbeda dengan tarekat lainnya, tarekat naqsabandiyah tidak 

menganut kebijaksanan isolasi diri dalam menghadapi pemerintahan yang 

sedang berkuasa saat itu. Sebaliknya berusaha untuk mengubah pandangan 

mereka melalui gerakan politiknya membebankan tanggung jawab yang 

sama kepada para penguasa sebagai usaha untuk memperbaik masyarakat. 

e. Masuknya Tarekat Naqsabandiyah Ke Indonesia 

AjaranTarekat Naqsabandiyah di Indonesia pertama kali di 

perkenalkan oleh Syeikh Yusuf Al-Makassari(1626-1699). Seperti 

disebutkan dalam bukunya safinah al-Najahia telah mendapat ijazah dari 

Syeikh Naqsabandiyah yaitu Muhammad ‟Abd al Baqi di Yaman dan 

mempelajari tarekat ini ketika berada di Madinah dibawah bimbingan 

Syaikh Ibrahim al-Kurani. Syeikh Yusuf berasal dari Kerajaan Gowa 

Sulawesi. Pada tahun 1644 ia pergi ke Yaman kemudian diteruskan lagi ke 

makkah, madinah untuk menuntut ilmu dan naik haji. Karena kondisi politik 

saat itu, ia mengrungkan niatnya untuk pulang ke tanah kelahirannya di 

Makassar sehingga membawanya menetap di Jawa Barat Banten hingga ia 
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menikah dengan putri Sultan Banten. Kehadirannya di Banten membawa 

sumbangan besar dalam mengangkat nama Banten sebagai pusat pendidikan 

Islam. Ia terkenal sebagai ulama Indonesia pertama yang menulis tentang 

tarekat ini. Syeikh Yusuf telah menulis berbagai risalah mengenai Tasawuf 

dan menulis surah-surah tentang nasihat kerohanian untuk orang-orang 

penting. Kebanyakan risalah dan surah-surahnya ditulis dalam bahasa Arab 

dan Bugis.
34

 

Didalam tulisan-tulisannya, Syeikh Yusuf tetap konsisten pada 

paham Wahdatul Wujud dan menekankan akan pentingnya meditasi melalui 

seorang Syeikh (Tawassul) dan kewajiban sang murid untuk patuh tanpa 

banyak tanya kepada gurunya. Ia mengemukakan bahwa kepatuhan 

paripurna kepada syeikh merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi 

demi pencapaian spiritual. 

Tarekat Naqsabandiyah menyebar di nusantara berasal dari pusatnya 

di Mekkah, yang dibawa oleh para pelajar Indonesia yang beajar disana dan 

oleh para jemaah haji Indonesia. Mereka ini kemudian memperluas dan 

menyebarkan tarekat ini keseluruh pelosok nusantara. 

Penyebaran Tarekat Naqsabandiyah di Nusantara dapat dilihat dari 

para tokoh-tokoh tarekat ini yang mengambangkan ajaran Tareqat 

Naqsabandiyah di bebarapa pelosok nusantara diantaranya adalah :  

a) Muhammad Yusuf adalah yang dipertuan muda di kepulauan Riau, 

beliau menjadi sultan di pulau tempat dia tinggal. Dan mempunyai istana 
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di penyengat dan di Lingga. Di Pontianak, sebelum perkembangannya 

telah ada Tarekat Naqsabandiyah Mazhariyah. Tarekat Naqsabandiyah 

mulai dikembangkan oleh  

b) Ismail Jabal yang merupakan teman dari Usman al-Puntani (ulama yang 

terkenal di Pontianak sebagai penganut Tasawuf dan penerjemah tak sufi) 

Di Madura, Tarekat Naqsabandiyah sudah hadir pada abad ke 11 

hijriyah. Tarekat Naqsabandiyah Mazhariyah merupakan Tarekat yang 

paling berpengaruh di Madura dan juga di beberapa tempat lain yang 

banyak penduduknya bersal dari madura, seperti surabaya, Jakarta, dan 

Kalimantan Barat. Di Dataran Tinggi Minangkabau tarekat 

Naqsabandiyah adalah yang paling padat. Tokohnya adalah jalaludin dari 

Cangking, ‟Abd al Wahab, Tuanku Syaikh Labuan di Padang. 

Perkembangannya di Minangkabau sangat pesat hingga sampai ke 

silungkang, cangking, Singkarak dan Bonjol. di Jawa Tengah berasal dari 

Muhammad Ilyas dari Sukaraja dan Muhammad Hadi dari Giri Kusumo. 

Popongan menjadi salah satu pusat utama Naqsabandiyah di Jawa 

Tengah. Perkembangan selanjutnya di Jawa antara lain di Rembang, 

Blora, Banyumas-Purwokerto, Cirebon, Jawa Timur bagian Utara, 

Kediri, dan Blitar.Tarekat ini merupakan satu-satunya tarekat yang 

terwakili di semua provinsi yang berpenduduk mayoritas muslim. 

Tarekat ini sudah tersebar hampir keseluruh provinsi yang ada di 

tanah air yakni sampai ke Jawa, Sulawesi Selatan, Lombok, Madura, 

Kalimantan Selatan, Sumatra, Semenanjung Malaya, Kalimantan Barat, 
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dan daerah-daerah lainnya. Pengikutnya terdiri dari berbagai lapisan 

masyarakat dari yang berstatus sosial rendah sampai lapisan menengah 

dan lapisan yang lebih tinggi. 

f. Peran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara  

Berperan untuk memperkokoh tali silaturrahim, mengikat 

persaudaraan seta ingin menerapkan kafilah keIslaman yang berpatokan 

pada alqur‟an dan hadits, serta kelestarian kerukunan antar umat beragama 

berbangsa dan bernegara. Baik dalam ketentuan di dalam alqur‟an dalam 

tata cara ber Islam yang benar, Islam yang kuat, Islam yang hebat, Islam 

yang menikuti sunnah Rosul, Islam yang tidak bercerai berai, Islam yang 

kaffah. 

Jika ingin menyambungkan diri kepada Allah, maka seharusnya 

menyambungkan diri dengan kekasih Allah yaitu Nabi/Rosul, jika ingin 

tersambung dengan Nabi/Rosul Allah maka seharusnya beserta sahabat 

Nabi/Rosul Allah, jika ingin menyambung kepada Sahabat Nabi/Rosul 

Allah maka harus menyambungkan diri kepada Mursyid/Guru Sepiritual, 

jika ingin menyambungakan diri kepada Mursyid maka harus beserta 

bimbingannya dan patuh apa kata Mursyid. 

Kerukunan harus dipelihara, ketentraman harus ditegakkan. Karena 

Rosulullah tidak pernah bercerai berai, maka alqur‟an tidak lagi hanya di 

jadikan sebuah bacaan, maka tdak hanya dijadikan sebagai pedoman, 

melainkan harus diterapkan karena hal tersebut merupakan anjuran dari 

allah kepada Rosulullah,dari Rosulullah kepada umatnya rosul. 
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g. Tanggapan Masyarakat atas keberadaan surau Surau Ghausil Amin di 

desa Kapuran Kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso 

Menurut hasil dari penelitian, keberadaan Surau Ghausil Amin di desa 

Kapuran Kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso, masyarakat menilai 

hal tersebut adalah sebuah tanda perpecahan antar sesama muslim, 

masyarakat berfikir dengan keberadaan Surau Ghausil Amin di desa 

Kapuran Kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso, adalah suatu bentuk 

pembangunan yang merupakan perkumpulan sebuah golongan dan aliran 

yang berbeda dan termasuk golongan yang sesat. 

Bagi mahasiswa yang berpendidikan tinggi harus mampu 

memecahkan masalah tersebut agar tidak menimbulkan suatu kontrofersi 

dakwah dan juga sebuah kewajiban bagi jamaah Tarekat Naqsyabandiyah 

Surau Ghausil Amin di desa Kapuran Kecamatan Wonosari kabupaten 

Bondowoso sebagai kafilah Islam yang benar dalam menyampaikan pesan 

pesan dakwah kepada masyarakat awam, agar tidak menimbulkan 

perpecahan antar sesama muslim. 

h. Tanggapan masyarakat atas program kegiatan Surau Ghausil Amin di 

desa Kapuran Kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso 

Karena ketidak fahaman masyarakat awam tentang sebuah kegiatan 

jamaah Tarekat Naqsyabandiyah yang berada di Surau Ghausil Amin di 

desa Kapuran Kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso maka 

masyarakatpun berfikir hal tersebut adalah sebuah kegiatan yang melenceng 

dari ajaran Islam yang sebenarnya, dan hal ini sangat dibutuhkan pula 
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penegasan oleh para pengurusnya maupun jamaah Tarekat Naqsyabandiyah 

Surau Ghausil Amin di desa Kapuran Kecamatan Wonosari kabupaten 

Bondowoso. agar masalah kontrofersi ini dapat terselesaikan, sesuai dengan 

cara masyarakat memahami Islam yang benar dalam ketentuan alqur‟an dan 

hadits. 

B. Penyajian Data dan Analusis 

a. Biografi Pendiri Tarekat Naqsyabandiyah. 

Prof. Dr. H. Kadirun Yahya dilahirkan pada tanggal 20 Juni 1917 di 

Pangkalan Berandan, Sumut, dari Bapak bernama Sutan Sori Alam Harahap 

seorang pegawai perminyakan (BPM) Pangkalan Berandan yang berasal 

dari kampung Siharang Karang, Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan dan 

dari Ibu bernama Siti Dour Siregar, Beliau dilahirkan dari keluarga Islamis 

religius, nenek beliau dari pihak ayahanda dan nenek beliau dari pihak 

Ibunda adalah 2(dua) orang Syekh Tarekat, yaitu Syekh Yahya dari pihak 

Ayah dan Syekh Abdul Manan dari pihak Ibu, Keluarga, ini selalu 

dikunjungi oleh para Syekh pada zaman dahulu. 

a) Pendidikan  

pendidikan yang ditempuh oleh Prof. Dr. H. Kadirun Yahya adalah :  

1. HIS Negeri 1924 - 1931 (tamat)MULO - B Negeri 1931 - 1935 ( 

tamat dengan voorklasse) AMS-B Negeri 1935 - 1938 ( tamat dengan 

beasiswa) Kuliah Ilmu Ketabiban 1938-1940 (memutar haluan ke 

nomor 5) Kuliah Ilmu Jiwa Amsterdam 1940 - 1942 (tamat) Masa 

perang Dai Toa, pendidikan terhenti.  
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2. Kuliah Agama Islam (bagian tasawuf/Sufi) selama 7 tahun : 1947 - 

1954, mendapat tiga buah ijazah. 

3. Kuliah Indologie dan Bahasa Inggris 2 tahun, 1951-1953. 

M.O Bahasa Inggris 1e gedeelte tahun 1953, Bandung. 

Lulus ujian Sarjana Lengkap (Drs) dalam Ilmu Filsafat Kerohanian 

dan Metafisika, tahun 1962 (sebagai lanjutan nomor 5-6-7). 

4. Doktor dalam Ilmu Filsafat ( Kerohanian dan metafisika tahun 1968 

(sebagai lanjutan dari nomor :9) 

5. Lulus ujian Sarjana Lengkap (Drs) dalam Ilmu Fisika - Kimia tahun 

1973.  

6. Lulus ujian Sarjana Lengkap (Drs) dalam bahasa Inggris tahun 1975 ( 

sebagai lanjutan nomor : 7-8) Berbekal pendidikan tersebut diatas, 

beliau dikaruniai Tuhan 3 (tiga) macam keahlian : 

1) Ilmu Fisika – Kimia (mengajar ilmu ilmu ini selama kurang lebih 

20 tahun) 

2) Bahasa Inggris dan Bahasa Jerman serta Bahasa Belanda. 

(mengajar ilmu - ilmu ini selama kurang lebih 15 tahun) 

3) Ilmu Filsafat kerohanian dan metafisika/agama Islam bagian 

tasawuf dan tarekat. (mengajar dan mempraktekkannya selama 46 

tahun, sejak 1950 sehingga tahun 1996), Secara garis besarnya 

dipraktekkan dalam 4 bagian : 
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a) Mengajarkan Agama Islam bagian tasawuf dan tarekat serta 

memimpin iktikaf/suluk berdasarkan metode Tarikat 

Naqsyahbandiyah.  

b) Membantu ilmu ketabiban/kedokteran antara lain terhadap 

penyakit “leverabscess”, “Lung abscess”,Narkotika, Kanker 

kulit, Kanker Payudara, Hemarrhoide(wasir), jantung, tumor, 

batu empedu, pankreas, dan lever, prostad, AIDS, mentruasi 

bulanan yang tidak pernah berhenti selama 8 tahun, dan 

berbagai penyakit aneh serta ganjil yang tidak dapat 

disembuhkan secara medis sebab mengandung unsur ghaib dan 

lain lain.  

c) Pembinaan kerohanian bagi masyarakat dan generasi muda yang 

“sesat jalan”, putus sekolah, kecanduan narkotika dan minuman 

keras, kenakalan remaja dan memberikan kepada mereka 

pendidikan formal/informal.  

d) Bidang bidang lainnya meliputi ketatanegaraan, menumpas 

Atheisme/komunisme, kemasyarakatan dan lain lain. Prof. Dr. 

H. Kadirun Yahya selalu mendapat kunjungan yang tidak putus-

putusnya dari insan - insan yang berdatangan dari segenap 

pelosok Indonesia dan Luar negeri, antara lain Malaysia, 

Thailand, Amerika, Belanda, India, Saudi Arabia, dan lain lain, 

Atas kurnia Allah SWT tersebut beliau bersyukur tiada 

hingganya. 
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b) Riwayat kerja 

1. Sebelum 17 Agustus 1945.Guru Sekolah Muhammadiyah di Tapanuli 

Selatan 1942-1945  

2. Sesudah 17 Agustus 1945 Kepala Industri perang merangkap guru 

bahasa Panglima sumatera ( Mayjend. Suharjo Hardjowardoyo) 

dengan pangkat kolonel Inf. Di Komandemen Sumatera Bukit Tinggi 

1946-1950.  

3. Staf Pengajar SPMA Negeri Padang Tahun 1950 - 1955,  

4. Staf Pengajar SPMA Negeri Medan, 1955 - 1961, dan kemudian 

pindah menjadi staf pada departemen Pertanian (Deptan) Jakarta tahun 

1961 - 1968.  

5. Ketua Umum Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, Tahun 1956-

2001. 

6. Guru Besar, USU, UNPAD, UNU, UNPAB, Universitas Prof. Dr. 

Mustopo, SEKOAD, UMSU/AFHIM, tahun 1960 - 1978.  

7. Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi/Perguruan Panca Budi, 

Tahun 1961-1998.  

8. Aspri Panglima Mandala I Sumatera, sebagai Kolonel Aktif pada 

masa Dwikora dibawah pimpinan Letjend. A.Yunus Mokoginta, tahun 

1964-1965. Aspri Panglima Mandala I Sumatera, sebagai Kolonel 

Aktif pada Penumpasan G.30S/PKI      dibawah pimpinan Letjend. 

A.Yunus Mokoginta, tahun 1965-1967. 
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9. Anggota Dewan Curator Seksi Ilmiah Universitas Negeri Sumatera 

Utara, tahun 1965-1970. 

10. Pembantu Khusus/Kolonel Aktif Dirbinum Hankam, dibawah 

pimpinan Letjend.R. Sugandhy, Tahun 1967-1968. 

11. Rektor Post Graduate Studies Jakarta (yang pertama di RI), tahun 

1968 - 1971.  

12. Diperbantukan dari Deptan ke Penasehat Ahli Menko Kesra, tahun 

1968-1974. 

13. Penasehat Pribadi Free Lance Menteri Pertahanan Malaysia,Tahun 

19741975. 

14. Penasehat ahli Menko Kesra, tahun 1986 - 1998.  

15. Penasehat ahli/Konsultan Direktorat Litbang Mabes Polri Jakarta 

tahun 1990 -2001. nggota MPR RI, Tahun 1993-1998.  

c)  Organisasi  

Anggota Sarjana Veteran  

1. Ketua Umum Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, tahun 1956-1998. 

2. Ketua Umum Islamic Phylosophical Institute (non politik) dalam dan 

luar negeri, tahun 1960 - 1972. 

3. Anggota Presidium Seksi Ilmiah merangkap ketua Cabang Sumut 

Team Konsultasi Penganut Agama Seluruh Indonesia, tahun 1962-

1972. 

4. Penasehat umum Yayasan Baitul Amin, Jakarta tahun 1963 - 2001. 

Anggota K.I.A.A Jakarta, tahun 1964.  
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5. Penasehat Yayasan Hutapungkut ( Ketua : H. Adam Malik ), tahun 

1965 - 1978.  

6. Anggota World Organization Religion and Science, tahun 1969 - 

1970. Sponsor/Anggota Golongan Karya, Tahun 1970 - 1998. 

Anggota Asean Law & Association, tahun 1984 - 2001. 

7. Ketua Majelis Pertimbangan Daerah Persatuan Tarbiyah Islamiyah 

Sumatera Utara, tahun 1986 - 2001.  

8. Anggota Dewan Pembina / Kehormatan Badan Musyawarah 

Masyarakat Minang Sumatera Utara, tahun 1987 - 1990.  

9. Anggota Dewan Pembina Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah/Golkar, 

tahun 1989-2001. 

10. Penasehat Gerakan Seribu Minang (Gebu Minang), tahun 1989 - 

2001.  

11. Anggota Dewan Penasehat Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia 

(ICMI), tahun 1991 - 2001.
35

 

d) Sejarah Berguru Tarekat 

  Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, mengenal tarekat tahun 1943 - 1946 

melalui seorang khalifah dari Syekh Syahbudin Aek Libung (Tapanuli 

Selatan) pada waktu itu masa pergolakan (penjajahan Jepang) dan beliau 

belum terlalu mendalami tarekat. 

  Pada tahun 1947 Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, hadir dirumah murid 

Saidi Syekh M. Hasyim Buayan di Bukit Tinggi (sumatera barat), yang 

                                                 
35
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pada waktu itu akan dimulai pelaksanaan tawajuh yang dipimpin oleh 

Syaidi Syekh M. Hasyim Buayan. Saidi Syekh Buayan sangat disiplin 

dalam melaksanakan ketentuan tawajuh, dan karenanya siapa saja yang 

belum ikut tarekat disuruh keluar. Tetapi pada waktu tawajuh hendakk 

dilaksanakan, Saidi Syekh M. Hasyim Buayan melihat Prof. Dr. H. 

Kadirun Yahya, dan membolehkan beliau ikut tawajuh dengan diajarkan 

kaifiat singkat oleh khalifahnya pada saat itu juga. Ini merupakan 

peristiwa yang langka terjadi pada murid Tarekat Naqsyabandiyah seperti 

yang terjadi atas diri Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, yaitu belum memasuki 

tarekat tetapi sudah mengikuti tawajuh.  

  Peristiwa langka lainnya dialami Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, 

adalah pada tahun 1949 (saat agresi belanda) beliau mengungsi di 

pedalaman Tanjung Alam Batu Sangkar Sumatera Barat, Disini beliau 

mencari sebuah ,mesjid/surau, lalu shalat dan beramal. berzikir berjam 

jam, berhari-hari.  

  Pada suatu hari datanglah ke Mesjid tersebut sekelompok orang 

dengan maksud melaksanakan I‟tikaf/suluk, yang dipimpin oleh seorang 

khalifah dari seorang Syekh termashyur dinegeri tersebut yaitu Syekh 

Abdul Majid Tanjung Alam, Khalifah dari Syekh Abdul Majid meminta 

agar Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, memimpin suluk tersebut.  

  Pada mulanya Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, menolak, tetapi setelah 

berkonsultasi selanjutnya beliau bersedia, dengan syarat ada izin dari 

Saidi Syekh Muhammad Hasyim Buayan. Lalu Khalifah tersebut secara 
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batin minta izin dulu pada Saidi Syekh M. Hasyim Buayan, setelah ada 

izin barulah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, memimpin suluk tersebut. Prof. 

Dr. H. Kadirun Yahya, belum pernah suluk, tetapi sudah mensulukkan 

orang.  

  Setelah kejadian itu, Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, menemui Syekh 

Abdul Majid Tanjung Alam untuk minta suluk, kemudian mereka 

melaksanakan suluk bersama, setelah suluk berakhir, Prof. Dr. H. 

Kadirun Yahya, dianugerahi 1 (satu) ijazah yang isinya sangat 

memberikan kemulian pada Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, sebagai seorang 

yang masih muda dan tidak memiliki apa - apa merasa tidak berhak 

menerima kemuliaan itu, tetapi Syekh Abdul Majid Tanjung.
36

  

  Alam mengatakan bahwa hal itu telah digariskan dari atas, apalagi 

guru beliau pernah berkata bahwa ia akan memberikan ijazah kepada 

seorang yang dicerdikkan Allah SWT.  

  Menurut menantu/wakil/penjaga suluk yaitu khalifah H. Imam 

Ramali, Syekh Abdul Majid Tanjung Alam pernah berkata bahwa Prof. 

Dr. H. Kadirun Yahya, adalah orang yang benar benar mampu 

melaksanakan suluk dan akan dikenal diseluruh dunia sebagai pembawa 

tarekat Naqsyabandiyah.  

Selanjutnya Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, kembali menjumpai Saidi 

Syekh M. Hasyim Buayan untuk mempertanggung jawabkan kegiatan 

beliau yang “di luar prosedur” tersebut dan sekaligus memohon suluk. 
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Hal ini diperkenankan oleh Saidi Syekh M. Hasyim Buayan dengan 

langsung membuka suluk.
37

  

  Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, sangat erat hatinya dengan guru beliau 

(Saidi Syekh M.Hasyim Buayan). Selama guru beliau hidup setiap 

minggu beliau ziarah kepadanya (tahun 1950 - 1954 ). Setelah beliau 

wafat, ziarah tetap dilanjutkan antara 1(satu) sampai dengan 3(tiga) kali 

dalam setahun. Penilaian Saidi Syekh M. Hasyim Buayan tentang Prof. 

Dr. H. Kadirun Yahya, ialah :  

  Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, mendapatkan pujian tinggi antara lain 

dari segi ketakwaan, kualitas pribadi dan kemampuan melaksanakan 

suluk sesuai dengan ketentuan akidah dan syariat Islam.  

  Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, adalah satu satunya murid yang 

diangkat menjadi Saidi Syekh oleh gurunya di makam moyang guru di 

Hutapungkut dan di umumkan keseluruh Negeri.  

  Dalam Ijazah beliau dicantumkan kata kata, “ Guru dari orang - 

orang cerdik pandai, Ahli mengobat, yang baru beberapa puluh tahun 

kemudian terbukti kebenarannya.  

  Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, diberi izin untuk melaksanakan dan 

menyesuaikan segala ketentuan Tarekat Naqsyabandiyah dengan kondisi 

zaman, sebab semua hakikat ilmu telah dilimpahkan gurunya pada beliau.  

  Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, adalah orang yang benar - benar 

mampu melaksanakan suluk sesuai dengan pesan guru beliau yang 
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disampaikan kepada menantu/penjaga suluk/khalifah Anwar Rangkayo 

Sati. 

Sebagaimana pada awalnya begitu pulalah pada akhirnya, begitulah 

pada suatu saat kemudian Tarekat Naqsyabandiyah dipaparkan secara 

keseluruhan oleh Syekh Syahbuddin Sayur Matinggi kepada Prof. Dr. H. 

Kadirun Yahya, Syekh Sayur Matinggi pernah berkata kepada anak 

kandung beliau yang menjaga suluk yaitu Syekh Husin, bahwa yang 

benar benar dapat menegakkan Suluk adalah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya. 

Pada tahun 1971 Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, bertemu dengan 

Syekh Moh. Said Bonjol, Setelah Tawajuh, Syekh Moh. Said Bonjol 

memutuskan untuk memberikan sebuah Mahkota yang dititipkan guru 

beliau kepadanya, dengan pesan agar diberikan kepada seseorang yang 

pantas.
38

 Puluhan tahun berlalu, barulah “ Orang yang pantas” tersebut 

ditemukan oleh beliau yaitu: Kadirun Yahya, Bersamaan dengan 

penyerahan mahkota itu terjadi hujan rintik - rintik yang disertai petir 

tunggal menggelegar dan gempa bumi, Peristiwa ini lazim terjadi setiap 

kali ada timbang terima amanah besar. 
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C. Pembahasan Temuan 

a. Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah dan kontradiksinya di masyarakat 

1. Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah 

Tarekat Naqsyabandiyah merupakan salah satu tarekat yang luas 

penyebarannya, umumnya di wilayah Asia, Bosnia Herzegovina, dan 

wilayah Dagestan, Russia. 

Tarekat ini mengutamakan pada pemahaman hakikat dan tasauf 

yang mengandung unsur-unsur pemahaman rohani yang spesifik, seperti 

tentang rasa atau "zok". Di dalam pemahaman yang meng"isbat"kan zat 

ketuhanan dan "isbat" akan sifat "maanawiyah" yang maktub di dalam 

"roh" anak-anak adam maupun pengakuan di dalam "fanabillah" 

mahupun berkekalan dlam "bakabillah" yang melibatkan zikir-zikir hati 

(hudurun kalbu). 

Bermula di Bukhara pada akhir abad ke-14, Naqsyabandiyah mulai 

menyebar ke daerah-daerah tetangga dunia Muslim dalam waktu seratus 

tahun. Perluasannya mendapat dorongan baru dengan munculnya cabang 

Mujaddidiyah, dinamai menurut nama Syekh Ahmad Sirhindi Mujaddidi 

Alf-i Tsani ("Pembaru Milenium kedua"). Pada akhir abad ke-18, nama 

ini hampir sinonim dengan tarekat tersebut di seluruh Asia Selatan, 

wilayah Utsmaniyah, dan sebagian besar Asia Tengah. Ciri yang 

menonjol dari Tarekat Naqsyabandiyah adalah diikutinya syari'at secara 

ketat, keseriusan dalam beribadah menyebabkan penolakan 

terhadap musik dan tari
]
, serta lebih mengutamakan berdzikir dalam hati, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tarekat
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https://id.wikipedia.org/wiki/Dagestan
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https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Syekh_Ahmad_Sirhindi_Mujaddidi_Alf-i_Tsani&action=edit&redlink=1
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dan kecenderungannya semakin kuat ke arah keterlibatan 

dalam politik (meskipun tidak konsisten). 

Kata Naqsyabandiyah/Naqsyabandi/Naqshbandi نقشبندی berasal dari 

Bahasa Arab iaitu Murakab Bina-i dua kalimah Naqsyabandiyah yang 

bererti suatu ukiran yang terpateri, atau mungkin juga dari Bahasa Persia, 

atau diambil dari nama pendirinya yaitu Baha-ud-Din Naqshband 

Bukhari. Sebagian orang menerjemahkan kata tersebut sebagai "pembuat 

gambar", "pembuat hiasan". Sebagian lagi menerjemahkannya sebagai 

"Jalan Rantai", atau "Rantai Emas". Perlu dicatat pula bahwa dalam 

Tarekat Naqsyabandiyah, silsilah spiritualnya kepada Nabi Muhammad 

adalah melalui khalifah Hadhrat Sayyidina Abu Bakar Radhiyallahu 

'Anhu, sementara kebanyakan tarekat-tarekat lain silsilahnya melalui 

khalifah Hadhrat Sayyidina Ali bin Abu Thalib Karramallahu Wajhahu.
39

 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini 

menggunakan metode obserfasi, dokumentasi, documenter, dan interview 

sebagai alat untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek yang 

diteliti dalam penelitian ini, maka dalam penyajian data dan analisis data 

akan dipaparkan secara terperinci tentang objek yang diteliti dan hal 

tersebut tetap mengacu pada fokus penelitian yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 
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1. Definisi Ajaran Menurut Bapak Siddiq (Sebagai sarana peramalan) 

Surau Ghausil Amin di Desa Kapuran Kecamatan Wonosari 

Kabupaten Bondowoso.  

“Ajaran enggih Kaentoh Tak sami sareng se enyama’agi aliran, 

ajaran enyama’agi hal-hal se ampon e kaule dari se esampai agi dari 

pan-ponapan pengajeren derih guru, sareng se kodunah e terapagi 

kalaben sami se elakoni gurunah”.
40

 

Dalam Bahasa Indonesia “ Ajaran adalah hal yang tidak sama dengan 

sebutan makna aliran. Yang disebut dengan ajaran merupakan ilmu 

yang di dapat dari penyampaian seorang guru dan hal yang diterapkan 

olehnya. 

Dalam setiap ajaran yang  diajarkan dalam Tarekat 

Naqsyabandiyah surau ghausil amin  tidak lepas dari tiga isi yakni: 

Ibadah, Akhalak, Alqur‟an tematik, Diantaranya yaitu:  

1. Seenyamaagi ibedhe kakdintoh enggi panikah taat ben ngalakonin 

pan ponapan se eparentaagi sareng Allah, tak sombong dek ka 

allah, ibedhe bede tellok macem enggi kakdintoh: 

a. Sepertama ibedhe ateh: takok dek ka Allah, cinta ka Allah, 

ngarep dek ka Allah, senneng, eklas ben tawakkal. 

b) Sekaduwek ibedhe lesan sareng ateh: adhikker ka Alla, atahlel, 

asokkor, adu’ak, maos Al-qur’an. 

                                                 
40

 Bapak Siddiq wawancara. Bondowoso 20 Desember 2015 



 57 

c) Sekatellok ibedhe elakonih: asolat berjamaa, azakat, apuasa, 

ahajji mun mampu.
41

 

Dalam bahasa Indonesia:  

Ibadah : ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai 

perintah Allah SWT, dan merendahkan diri kepada Allah SWT, 

ada tiga macam ibadah yaitu:  

a) Ibadah hati: memiliki rasa takut kepada Allah, rasa cinta, 

mengharap, senang, ikhlas dan tawakkal. 

b) Ibadah lisan dan hati: dzikir, tahlil,bersyukur, berdoa, 

membaca ayat Al-Qur‟an. 

c) Ibadah perbuatan: sholat berjamaah, zakat, puasa, haji. 

2. Sesenyamaagi ahlak kakdintoh enggi panikah tatakrama, sopan 

santun edelem ocapan sareng kalakoan se eyangguy sabben 

areh.
42

 

Dalam bahasa Indonesia: Akhlak: tatakrama dan sopan santun 

dalam perkataan dan perbuatan di setiap perilaku sehari-hari. 

3. Al-Qur’an tematik kakdintoh kadipnapah se elakoni sabben 

sabulen sakalian, Al-Qur’an tematik kakdintoh enggi panikah 

maus sareng arteh seewajip agin, wajib elakonin, benni gun 

comak emaos, 

Dalam bahasa Indonesia: Al-qur‟an tematik adalah hal yang 

dilakukan secara rutin setiap satu bulan satu kali, dalam rangka 

                                                 
41

 Bapak Siddiq wawancara. Bondowoso 21 Desember 2015 
42

 Bapak Siddiq wawancara. Bondowoso 25 Desember 2015 



 58 

membaca serta terjemahan karena Al-qur‟an merupakan perintah 

yang wajib dilaksanakan bukan hanya dibaca. 

Pemahaman Menurut Bapak Siddiq (beliau sebagai sarana 

peramalan) Surau Ghausil Amin di Desa Kapuran Kecamatan 

Wonosari Kabupaten Bondowoso. 

4. “ Se anyama’agi paham kadintoh.enggih panikah ngerteh ben 

bisa eteremah delem segi akal sareng yakin dekpan pan-

paonapan se ekaaolle derih elmuh se onggu-onggu eterapagi 

delem islam.
43

 

Dalam bahasa Indonesia: yang di sebut pemahaman adalah ilmu 

yang di mengerti dalam segi akal, dan yakin terhadap ilmu yang 

didapatkan, mudah untuk diterapkan dalam islam.  

Tarekat Menurut Bapak Siddiq (Sebagai sarana 

peramalan) Surau Ghausil Amin di Desa Kapuran Kecamatan 

Wonosari Kabupaten Bondowoso. 

5. “tarekat kakdintoh bisa enyammagi jelen sareng panyampornah 

edelem ngajelenagi ajeren islam se numer duek, karna 

kandintoh parenta deri Allah SWT, ewajib agi sarenga Allah.
44

 

Dalam bahasa Indonesia: tarekat adalah jalan, sebagai 

penyempurna  dalam menjalankan ajaran islam, karena 

dikatakan wajib bagi umat muslim dalam menjalankan Tarekat 
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b. Kontradiksi Ajaran Tarekat Naksyabandiyah di Masyarakat. 

Umat Islam meyakini 100% bahwa Quran benar-benar berasal dari 

Allah. Oleh karenanya umat islam percaya bahwa Quran adalah kitab yang 

sempurna, tanpa cacat dan kesalahan. Beberapa ayat Quran dengan jelas 

menegaskan kesucian dan kesempurnaan Quran tersebut.
45

 Maka dengan 

hal ini terkadang masyarakat memiliki kerancuan dalam membentuk 

pemahaman yang sempurna untuk mencari dan melacak kesesatan didalam 

agama, ajaran serta pemahaman terutama didalam menjalanni kehidupan 

didalm memahami Tarekat naqsyabandiyah. 

Tanggapan dan Kedustaan Ajaran dan Pemahaman Tarekat 

Naqsyabandiyah. 

Tanggapan dan penjelasan melacak kesesatan dan kedustaan ajaran 

dan pemahaman Tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya 

yang disusun oleh M. Amin Djamaluddin. 

1. Prof. Dr. H. Kadirun Yahya adalah kader pendeta dan asisten pendeta 

bahkan sering berkhotbah di gereja dan mengaku dirinya sebagai satu-

satunya pembawa wasilah. 

Prof. Dr. H. Kadirun Yahya bukanlah orang yang dikader oleh 

pendeta belanda. Tidak pernah menjadi asisten pendeta dan tidak 

pernah berkhotbah di Gereja.  

Yang benar adalah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya sewaktu sekolah 

di Jakarta (pada masa pemerintahan Belanda), salah satu mata 
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pelajarannya adalah pelajaran agama Kristen yang staf pengajarannya 

adalah seorang pendeta. Karena Prof. Dr. H. Kadirun Yahya nilainya 

bagus dalam pelajaran agama Kristen tersebut, maka oleh sang 

Pendeta/guru agama Kristen itu dikatakan bahwasanya Prof. Dr. H. 

Kadirun Yahya sudah biasa jadi asisten sang Pendeta dan berkhotbah. 

Tapi hal itu tidak pernah dilakukan. Dengan demikian Prof. Dr. H. 

Kadirun Yahya sewaktu kecil mempelajari agama Kristen disebabkan 

kewajiban kurikulum, sehingga tidak berarti berubah iman. Seperti juga 

orientalis yang mempelajari Islamologi tidak berarti membuat orientalis 

beriman.  

Prof. Dr. H. Kadirun Yahya tidak pernah menyatakan dan 

mengangkat dirinya sebagai satu-satunya yang bisa menjadi wasilah 

antara hamba dengan allah, tetapi menyatakan setiap ulama pewaris 

nabi dapat menjadi wasilah.
46

 

2. Bapak Profesor pernah mengatakan bahwa Syeh Hasim Telah mati 4 

jam tetapi hidup kembali karena ada ilmu yang belum diturunkan 

kepadanya. Bagaimana mungkin orang yang telah mati bisa hidup 

kembali ? 

Pernyataan Saudara M. Amin Djalaluddin tersebut tidak benar. 

Saudara M. Amin Djalaluddin menyandarkan pernyataan orang lain 

sebagai pernyataan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya.
47
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3. Ayat alqur‟an tidak mengandung tenaga tak terhingga seperti yang 

diungkapkan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya. 

Memang benar bahwa ayat Al-Qur‟an mempunyai tenaga tak terhingga. 

                           

                   

 
Artinya : kalau Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah 

gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan 

ketakutannya kepada Allah. dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami 

buat untuk manusia supaya mereka berfikir.  

Rasulullah SAW pernah bersabda ; 

 ْوِقناا قَ رَأََها َعَلى َجَبِل َلزَالَ َلْواَنَّ َرُجًلا مُ 
 

 

Artinya : jikalau sekiranya seorang laki-laki yang yakin membacanya 

(khawatim Al Mukminun) di atas satu Bukit pastilah Bukit itu akn 

hancur luluh (H. R. Ibnu As Suni) (buku pedoman Dzikir dan Do’a, 

oleh Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash Shiddiqy, Terbitan Bulan Bintang 

cetakan ke-8 tahun, 1984).  

Sudah merupakan kenyataan dan sudah diakui sebagian besar 

umat Islam bahwa Tasawwuf dan Tarekat manakala diamalkan dengan 

baik dan sempurna berdasarkan Akidah dan Syariah yang kuat dan 

benar, akan membuahkan rahmat dan karunia yang amat besar bagi si 

pengamalnya. Adapun masalah Mursyid dan Wasilah adalah 

permasalahan yang di Khalifahkan oleh Ulama terutama antara Ulama 

sufi yang Ulama Fiqih. Refrensi buku-buku Tasawuf dan Tarekat yang 

Muktabarah yang ditulis oleh pakar-pakarnya baik di zaman Salaf 

maupun Khalaf adalah sebagai berikut : Tafsir Ruhul Bayan, Tafsir 
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Shour, Tafsir At-Tasturi, Tanwirul Qulub (M. Min kurdi),I‟Lam bi, 

Anna Tasawuf Min Syari‟atil Islam (Al-Ghumari Al-khusni), 

(Hidayatul AtQiya), Sirajut Talibin (Syeh M. Dahlan) ay yuhal Walad 

(Al Ghazali), Ihya‟ Ulumuddin (AL-Ghazali), Auliaullahis Sholihin 

(Khasyim Ali Abu Khasbi), Anwarul Qudsiah (Syeih Abd. Wahab 

Sya‟mai), Tawassul-Tabaruk-Ziarah Kubur- (Syeh Ja‟Far Shubani), 

Sywahidul Haq (An-Nubhani), dan lain-lain. Bagi mereka yang ingin 

mendalami tentang Mursyid dan Wasilah ialah mendalami dan 

menelaah buku-buku refrensi tersebut. 

4. Tidak ada keterangan dalam ayat Al-Qur‟an bahwa ayat Al-Qur‟an itu 

bisa menghancurkan gunung/bukti dan bisa dijadikan sebagai jimat. 

Bapak Prof. H. Kadirun Yahya tidak pernah mengajarkan ayat Al-

Qur‟an sebagi jimat. (penjelasan sama dengan No. 3 diatas).
48

 

5. Tidak ada keterangan ayat Al-Qur‟an, dan Al-Hadits tentang kehebatan 

Tarekat dan guru Mursyid/wasilah seperti yang dikatakan Prof. Dr. H. 

Kadirun Yahya. 

Bahwa kehebatan Tarekat sebenarnya memang ada, demikian 

pula tentang guru Mursyid/Wasilah semuanya murni dari ajaran Islam, 

bersumber dari Al-Qur‟an, Al-Hadis, Ijma‟, dan Qias. Untuk jelasnya 

Saudara M. Amin Djamaluddin menelaahnya pada kitab 

Taswuf/Tarekad tersebut antar lain ; Tafsir Bayan, Tafsir Showi, Tafsir 

Tasturi, Tanwirul Qulub (syeh Muhammad Amin Kurdi), Auliullahish 
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Sholihun (Hasyim Ali Abu Hasbi), I‟lam bi Tasawuf min Syari‟atil 

Islam (Al Ghumari Al Husni), Sirajut Talibin (Syeh M. dahlan), Matan 

Azkiya ila Thariqatil Aulia, Tawassul- Tabaruk- Ziarah Kubur- 

Karomah Wali, termasuk ajaran Islam (Kritik atas Faham Wahabi), dan 

lain-lain. 

6. Prof. Dr. H. Kadirun Yahya mengajarkan kepada pengikutnya bahwa 

untuk berhubungan dengan Allah harus menggunakan perantara. 

Prof. Dr. H. Kadirun Yahya tidak pernah mengajarkan/ 

menyatakan bahwa berhubungan dengan Allah harus memakai 

perantara.  

7. Prof. Dr. H. Kadirun Yahya mengaku mempunyai tongkat seperti 

tongkatnya Nabi Musa, dan dirinya memahami masalah ruh. Apakah 

beliau lebih hebat dari rosul? 

Bahwa saudara M. Amin Djamaludin telah keliru menyadarkan 

tulisan orang lain (Martin V.B) sebagai pengaku Prof. Dr. H. Kadirun 

Yahya. Karena masalah tongkat seperti tongkat Nabi Musa itu, ….dan 

sebagainya….bukan pengakuan dari Prof. Dr. H. Kadirun Yahya bahwa 

Prof. Dr. H. Kadirun Yahya tidak pernah membahas masalah Ruh tidak 

pernah merasa dirinya lebih hebat dari Rasulullah SAW.
49

 

8. Pengakuan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya tentang menjinakkan Gunung 

Galunggung, pemusnahan pemberontakan komunis di Malaisia, dan 

lain-lain perlu pembuktian ? 
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Bahwa kejadian- tesebut memang benar adanya sebagaimana 

diberitakan itu dan kesemuanya ada bukti saksinya (Bukti terlampir). 

Bagi yang ingin kejelasannya dapat menghubungi/datang ke Kampus 

Panca Budi Medan. 

9. Prof. Dr. H. Kadirun Yahya memanggil murid-muridnya “, wahai 

kaumku berarti beliau telah mengangkat menjadi Nabi/Rasul.  

Bahwa kalimat : wahai kaumku adalah kalimat kekerabatan dan 

berarti Prof. Dr. H. Kadirun Yahya tidak pernah mengangkat dirinya 

sebagai Nabi/Rasul. Sebab beliau tidak penah mengangkat dirinya 

sebagai Nabi/Rasul. 

10. Hanya Prof. Dr. H. Kadirun Yahya mengatakan bahwa tasawuf 

merupakan ruh (nyawa) Agama. 

Memang Prof. Dr. H. Kadirun Yahya menyatakan bahwa tasawuf 

merupakan ruh (nyawa) Agama. Sesuai dengan hasil syimposium IAIN 

Syrif Hidayatillah di Ciputat tanggal 08 februari 1966. 

11. Pernyataan- buku-buku Prof. Dr. H. Kadirun Yahya tidak berdasarkan 

Al-Qur‟an dan Hadis shahih.
50

  

Bahwa seluruh pernyataan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya mengenai 

isi Al-Qur‟an seluruhnya berdasarkan dalil Al-Qur‟an dan Hadis yang 

Shahih. Diperkuat/di dukung dengan buku-buku refrensi dengan 

tasawuf dan Tarekat yang Muktabarah (penjelasan selanjutnya sama 

dengan No. 5 diatas). 
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12. Tidak pernah ada keterangan dalam Al-Qur‟an da Hadis Shahih 

tentang adanya ibadah Zahir-Batin. 

Memang benar bahwa ada ibadah dan masalah Zahir (bahasanya 

dalam ilmu Fiqih) dan ada masalah batin bahasanya dalam Ilmu 

Tasawuf). 

13. Prof. Dr. H. Kadirun Yahya pernah saling ribut dengan mertuanya, H. 

Jalaluddin karena ayah korupsi dan merebut kepemimpinan Tarekat. 

Tidak pernah terjadi gontok-gontokan antara Prof. Dr. H. Kadirun 

Yahya dengan mertuanya dalam memperebutkan kepemimpinan 

Tarekat. Saudara M. Amin Djamaluddin mengutip berita tentang hal ini 

dari buku tulisan Martin V.B., yang merupakan berita bohong dan 

fitnah.
51

 

14. Kata-kata Tasawuf” tidak pernah ada dalam Al-Qur‟an dan Al-Hadis.  

Bahawa bukan hanya kata-kata “Tasawuf” tidak ada dalam Al-

Qur‟an dan Al-Hadis. Tetapi beberapa disiplin ilmu Agama Islam 

lainnya, seperti, Ushuluddin, Tauhid, Fiqih, dan lain-lain, juga tidak ada 

dalam Al-Qur‟an. Namun bukan berarti bahwa keseluruhan ilmu- 

seperti disebutkan diatas berada di luar Islam. 

15. Tidak ada keterangan dalam Al-Qur‟an dan Hadis bahwa Al-Qur‟an. 

Pernyataan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya tersebut telah merendahkan 

Ilmu Fiqih. 
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Memang benar bahwa Al-Qur‟an itu mempunyai lapisan luar dan 

dalam. Rasulullah SAW pernah bersabdah :  

اَوَمْطَلعااِإنَّ لِْلُقْراَِن ظَا ِهراا َوبَاِطناا   َوَحدًّ
 

Artinya : “sesungguhnya Al-Qur’an itu berlahir (lapis luar) dan 

berbatin (lapis dalam) bernyata dan berqiyas/bertakwil” (H. R. Ibnu 

Hiban). Dan bahwasanya Prof. Dr. H. Kadirun Yahya tidak pernah 

merendahkan fiQih sebagimana yang saudara M. Amin Djamaluddin 

tuduhkan. 

 

16. Pernyataan bahwa Ilmu fiqih dan Ilmu Tasawuf adalah saudara 

kembar adalah tidak berdasar. 

Memang benar bahwa ilmu Fiqih merupakan saudara kembar dri 

Ilmu Tasawuf. (penjelasannya sama dengan nomer 5 dan nomer 14 

diatas). 

17. Tidak ada Al-Qur‟an dan Hadis dalam hukum-hukum yang terletak 

dalam bidang sufi.  

(Penjelasannya sama dengan nomer 14 diatas).
52

 

18. Bukan energi kalimat Allah yang mampu melebur gunung, Iblis, Setan 

tetapi Allah itu sendirian kalau mampu.  

sama dengan nomer 3 dan nomer 5 diatas. 

19. Prof. Dr. H. Kadirun Yahya menyuruh meletakkan fotonya didepan 

orang sholat. 

Bahwa Prof. Dr. H. Kadirun Yahya tidak pernah mengerjakan / 

menyuruh meletakkan fotonya beliau di tempat sajadah lagi  muridnya 

yang akan sholat. 
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20. Tidak pernah ada dalam sejarah Islam Tasawuf mengharumkan nama 

Islam. 

Memang benar bahwa ajaran Tasawuf dan Sufi pernah 

mengharumkan nama Islam, sebagimana dapat dilihat pada buku-buku 

sejarah Islam dan tokoh-tokoh sufi Internasional dan Nasional.Antara 

lain sebagai berikut :  

1) Prof. Dr, H. Aboe Bakar Atjeh menulis sebagai berikut :  

a) “Saya akan mengemukakan disini, betapa besar perhatian ahli-

ahli pikir Eropa terhadap Tasawuf termasuk Tarekat. Karena 

mereka melihat dalam didikan batin ini tersembunyi kekuatan 

umat Islam yang tidak terhingga yang merupakan urat nadi dan 

jiwa bagi Islam yang sewaktu waktu iya dalam keadaan mundur 

dan lemah” 

b) “karena mereka tau masyarakat islam sesudah hancurnya 

Baghdad bangkit kembali dengan ajaran sufi yang disiarkan 

secara diam diam”.
53

 

2) Prof. H. A. Rivai Siregar menulis sebagai berikut :  

“Diskusi tentang keberadaan Tasawuf di Nusantara, tidak bisa 

terlepas dari pengkajian proses Islamisasi di kawasan ini. Sebab, 

tidaklah berlebihan kalau dikatakan, tersebar luasnya Islam di 

Indonesia sebagian besar adalah karena jasanya para sufi”.
54

 

Hawash Abdullah menulis sebagai berikut : 
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“kalau kita mau meneliti secara jujur maka kita akan 

berkesimpulan bahwa di tahun-tahun pertama masuknya Islam ke 

Nusantara yang terbesar sekali jasanya adalah golongan sufi bukan 

golongan lainnya”.
55

 

21. Metodologi Al-Qur‟an bukan Tarekat seperti yang dikatakan oleh 

Prof. Dr. H. Kadirun Yahya tetapi menuju ke sirotul mustaqim (jalan 

yang lurus) menurut tuntunan Al-Qur‟an dan Hadis. 

Memang benar bahwa metodologi Al-Qur‟an terdapat dalam ilmu 

Tasawwuf. 

22. Al-Qur‟an tidak ada satu ayat pun yang menyatakan metodologinya 

tersimpan dalam ilmu Taswuf. 

(Penjelasannya sama dengan nomor 21 diatas) 

23. Prof. Dr. H. Kadirun Yahya adalah kaum orientalis yang membikin 

agama baru. 

Bahwasanya Prof. Dr. H. Kadirun Yahya tidak pernah membikin 

agama baru, ini adalah fitnah. 

24. Zikirullah menurut Prof. Dr. H. Kadirun Yahya adalah berbeda dalam 

ajaran Islam. 

Bahwa Ziikrullah menurut Prof. Dr. H. Kadirun Yahya adalah 

sesuai dengan Zikrullah menurut ajran Islam. 

(penjelasan selanjutnya sama dengan No. 5).
56
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25. Tarekatullah sebagai salah satu dimensi Islam tidak ditemukan dalam 

Al-Qur‟an dan Al-Hadis. 

Bahwa sesungguhya memang benar Tarekatullah salah satu dimensi di 

dalam Islam. 

(Penjelasan selanjutnya sama dengan No.5) 

26. Prof. Dr. H. Kadirun Yahya berarti telah mengaku lebih tau dari Rasul 

dengan pembahasan Ruh dan wasilah.
57

 

Bahwa Prof. Dr. H. Kadirun Yahya tidak pernah mengaku 

dirinya lebih tau dari Rasul tentang Ruh. Dan tentang wasilah 

penjelasannya sama dengan No.5 diatas. 

27. Tidak ada dalam Al-Qur‟an bahwa dalam berdo‟a perlu memakai 

Chanel/berwasilah. 

(Penjelasannya sama dengan No.5 di atas) 

28. Tidak ada ditemukan dalam Al-Qur‟an bahwa Tasawuf adalah salah 

satu sendi pokok agama Islam. 

29. Memang benar bahwa tasawuf Islam adalah salah satu sendi Agama 

yaitu dimensi Ihsan. 

(Penjelasannya sama dengan No.5 diatas) 

30. Tidak ada seorang ahli tafsir pun yang mengartikan wasilah/Nurun „al 

nurin sebagai salah satu unsur utama Tasawuf kecuali Prof. Dr. H. 

Kadirun Yahya. 
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Dalam menafsirkan kalimat “wasilah” pada surat Al-Maidah 

ayat 35, ada perbedaan pendapat antara ulama Ilmu Tafsir dan Ulama 

Ilmu Tasawuf 

(Penjelasannya selanjutnya sama dengan No.5 diatas)
58

 

31. Tidak ada Nabi/Rasul, Ayat Al-Qur‟an dan Al-Hadis yang 

mendukung tentang Wasilah. 

(Penjelasannya sama dengan No. 5 juga No. 29 diatas.) 

32. Tidak ada dalam Al-Qur‟an dalam ajaran Islam bahwa wasilah 

diturunkan kepada Rasul dan seterusnya sampai kepada para Waliam 

Mursyida. 

(penjelasannya sama dengan No.5 dan juga No.29 diatas). 

33. Tidak ada dalam Al-Qur‟an dan Hadis tentang kalimat Islam lumpuh 

total. 

Memang benar, bahwa umat Islam akan lumpuh total manakala 

tidak mengamalkan ajaran Agama Islam itu secara utuh dan bulat 

yaitu Islam, Islam dan Ihsan. 

34. Tidak ada ayat Al-Qur‟an yang menyatakan bahwa Tarekat dalam Al-

Qur‟an dan absolut. 

Memang benar bahwasanya isi dan kandungan Al-Qur‟an itu 

dalah absolut, karena itu adalah wahyu Allah. Termasuk dalamnya 

masalah tarekat dan Tasawuf.
59
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c. Ajaran dan pemahaman Surau Ghausil Amin di desa Kapuran 

Kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso.  

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan hasil temuan dari penyajian 

data diatas yang berkenaan dengan pembahasan bagaimana ajaran dan 

pemahaman Surau Ghausil AMIN di Desa Kapuran Kecamatan Wonosari 

kabupaten Bondowoso. 

1. Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, terkait 

Ajaran dan Pemahaman Tarekat Naqsyabandiyah Surau Ghausil Amin di 

desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, bahwa 

Tarekat Naqsyabandiyah iyalah sebagai salah satu kontribusi pemersatu 

kerakyatan muslim dengan berguru sepiritual dan melaksanakan 

pendekatan diri kepada Allah SWT, melalui jalan yang tidak melenceng 

dari faidah dan koridor keislaman secara mendalam sesuai pada ajaran 

dan pemahaman yang diajarkan oleh guru sepiritual, keberagaman dalam 

menjalankan kegiatan sebagaimana seorang muslim menjalankan ibadah 

kepada Allah SWT, berguru dalam kerohanian itu sangat penting dan 

wajib sesuai pada tuntunan di dalam Al-Qur‟an dan Hadits sebagai 

pedoman umat Islam. Hal ini sangat berkaitan dengan pendapat para ahli 

tasawuf, Jamaah pengikut kegiatan surau sehari-hari dan masyarakat 

yang paham tentang Ajaran Pemahaman Tarekat Naqsyabandiyah yang 

berada di sekitar Surau Ghausil Amin.   

2. Pendapat para jamaah yang berada didalamnya, mengenai hal-hal yang di 

pelajri dan belajar membiasakan diri di dalam surau maka hasilnya akan 
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berbeda di dalam kehidupan bermasyarakat ,berbangsa dan bernegara dan 

disisi Allah SWT.
60

 

3. Pendapat tokoh masyarakat sekitar surau Ghausil Amin, keberadaan 

masyarakat awam yang tidak paham terhadap hal tersebut. Anggapan 

mereka iyalah diantara beberapa ajaran didalam islam meliputi empat 

bagian yaitu:  syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Namun dari diantara 

keempat tersebut yang lebih didahulukan iyalah yang berkaitan denagn 

syariatnya, jika syariat tidak tuntas maka dianggap tidak sah tarekatnya, 

yang berkaitan dengan tarekat maka kita akan sampai dengan sendirinya, 

begitulah hasil dari data yang didapatkan oleh peneliti. Dikarnakan 

melihat figur salah satu jamaah yang mereka anggap tidak sesuai, maka 

hal itu dianggap miring ketika dibandingkan dengan dakwah/yang 

mereka ketahui dalam ceramah para kiai-kiai. Sebagaimana hal tersebut 

pandangan dalam segi kacamata masyarakat awam.
61

  

4. Karakteristik Ajaran islam. 

Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan 

bersikap terbuka, akomudatif, tetapi juga selektif. Dari satu segi islam 

terbuka dan sangat akomudatif untuk menerima berbagai masukan dari 

luar, tetapi bersamaan dengan itu islam juga selektif, yakni tidak begitu 

saja menerima seluruh jenis ilmu dan kebudayaan. 

Ajaran ber ilmu dalam Tarekat Naksyabandiyah di surau gahusil 

amin iyalah pelajaran yang mengemukakan bagaimana menyambungkan 

                                                 
60

 Jamaah  surau Ghausil Amin wawancara. Bondowoso 25 Januari 2016. 
61

 Masyarakat awam surau Ghausil Amin wawancara. Bondowoso 27 Januari 2016. 



 73 

diri kepada Allah SWT lewat seorang sufi yang di cintai oleh allah SWT, 

dengan beberapa teori yang hanya diketahui oleh seorang sufi tersebut. 

Yang kemudian di ajarkan kepada para pengikutnya.
62

 

d. Pemahaman Tarekat Naksyabandiyah surau gahusil amin  

Arti bertarekat iyalah mencari risalah jalan menuju tuhannya. Dan 

adapun bertujuan untuk mencari jalan yang lurus atas hidayah dan ridho dari 

Allah, bermanfaat untuk mencapai ketenangan di dalam kehidupan sehari-

hari. 

Memahami tentang hal-hal yang dipelajari dalam Tarekat 

Naqsyabandiyah yaitu mengenai:  

1. Dzikir lewat hati dengan menyebut Allah-Allah berkali kali ber robithoh. 

Bertujuan untuk mencari ketenangan di dalam batin. Menggunakan 

metode yang sudah diajarkan di dalam tarekat ini. 

2. Sholat berjamaah, yang dilakukan setiap sholat lima waktu. 

3. Bersedekah dengan tujuan ingin membantu anak yatim, janda tua, dan 

sesungguhnya bersedekah juga termasuk dapat menenangkan diri. 

4. Al-Qur‟an tematik, dengan tujuan untuk menambah wawasan serta 

hal-hal isi kandungan Al-Qur‟an.
63

 

e. Pemahaman tentang kitab suci Al-Qur’an  

Kitab suci Al-Qur‟an merupakan firman allah yang diturunkan kepada 

nabi Muhammad SAW dengan tujuan sebagi penyempurna dari kitab-kitab 

sebelumnya. 
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Dari  hasil wawancara : peneliti berkesimpulan hampir semua yang 

menjadi subjek penelitian ber pemahaman sama, namun dalam memahami 

alqur‟an perlu penegasan secara riyil tentang bagaimana mengistilahkan Al-

Qur‟an sebagai peran penting yang tidak hanya dijadikan sebagai bentuk 

kajian, melainkan beserta bagaimana mengaplikasikan secara cermat dalam 

menerapkan Al-Qur‟an dengan baik dan benar.
64
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