
 

 

NASKAH SYATTARIYAH: PENGERTIAN MAKRIFAT 

Di dalam teks Syattariyah dikemukakan tentang tiga pengertian makrifat yaitu (hal. 

15): 

1) Makrifat Tanziyyah adalah pengetahuan makrifat yang diperoleh dengan cara 

memperhatikan/ mempelajari segala sesuatu dari segi batiniah/ hakikatnya. Orang yang 

memiliki makrifat ini mengiktikadkan bahwa “Allah Swt. tidak dapat diserupakan 

dengan sesuatu apapun” (Laisa ka mitsli hi syai’un – Q.S. Asy-Syūrā: 11).                                                     

2) Makrifat  Tasybiyyah adalah makrifat yang diperoleh dengan cara mempelajari/ 

memperhatikan segala sesuatu dari segi lahiriahnya. Di dalam makrifat ini mereka 

mengiktikadkan bahwa “Allah memiliki sifat Maha Mendengar dan Maha Melihat” 

(Wa Huwa s-sami’u ‘l-ba-shīr: 11). 

3) Himpunan antara Makrifat Tanziyyah dan Tasybiyyah, yaitu makrifat yang diperoleh 

oleh orang-orang sufi dengan cara memperhatikan/ mempelajari segala sesuatu dari 

segi lahiriah dan batiniah/ hakikatnya. 

Menurut apa yang dikemukakan di dalam teks Syattariyah, orang yang hanya memiliki 

makrifat Tanziyyah,  ia dinilai kurang sempurna makrifatnya, karena pusat perhatian mereka 

khusus ditujukan kepada hakikat Allah sebagai pencipta alam semesta yang tidak dapat 

diserupakan dengan sesuatu apapun, sehingga segi-segi lahiriah yang terdapat di alam semesta 

ini agak diabaikan. Padahal, pada teks itu sebelumnya (hal. 4-5) telah dikemukakan bahwa 

“Alam ini merupakan bayang-bayang dari yang Empunya bayang-bayang, namun demikian 

bayang-bayang itu tiada lain daripada-Nya juga”: maksud pernyataan ini adalah untuk 

menunjukkan bahwa “Adanya alam semesta ini merupakan tanda/ bukti adanya Tuhan”,  hal 

ini sesuai dengan dalil Alquran: 

1) Wa ka-ayyin min āyātin fī-‘s-samāwāti wa ‘l-ardhi yamurrūna ‘alai-hā wa hum ‘an-hā 

mu’ridhūn, artinya ‘Dan banyaklah tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat di langit 

dan di bumi yang mereka abaikan, padahal mereka melaluinya/ melihatnya’ (Q.S. Yusūf: 

105) 

2) Inna fī khalqi ‘s-samāwāti wa ‘l-ardhi wa‘khtil                                                                                                               

āfi ‘l-laili wa ‘n-nahāri la-ayātin li-ūlī ‘l-albāb, artinya ‘Sesungguhnya pada penciptaan 

langit dan bumi serta proses bergantinya siang dan malam ini merupakan tanda-tanda 

(kekuasaan Tuhan) bagi mereka yang berilmu pengetahuan’ (Q.S. Ali ‘Imrān: 190). 



Maka dari itu pengetahuan makrifat yang diperoleh dengan cara menitikberatkan segi 

hakikatnya dan mengesampingkan segi lahiriah, dinilai kurang sempurna makrifatnya. 

Selanjutnya, orang yang hanya memiliki makrifat Tasybiyyah, secara hukum syar’i 

dinilai sesat karena ia menyerupakan Tuhan dengan sesuatu Karena bahwasannya adalah 

tatkala itu menghadadkan Haqq Ta’ālā dengan Tasybīh itu  (hal.16). 

Pendapat itu dapat dijelaskan dengan membandingkan pemahaman kita tentang 

fungsi rabitah (ikatan dalam suatu peribadatan) adalah sebagai berikut (Abubakar Aceh, 1985: 

104): 

Rabitah dibagi menjadi dua macam yaitu rabitah wajib dan rabitah sunat. Rabitah wajib 

adalah ‘kewajiban bagi orang yang melakukan  ibadah untuk menghadap ke sesuatu benda atau 

tempat’. Sebagai contoh, orang yang melakukan shalat harus meghadap ke Ka’bah (kiblat), hal 

ini bukan berarti orang itu menyembah kepada Ka’bah. Itikad yang dilakukan oleh orang yang 

melakukan shalat dengan menghadap Ka’bah ini berbeda dengan itikad yang dilakukan oleh 

para pemyembah berhala di dalam melakukan kegiatan ritualnya. Selanjutnya rabitah sunat 

yaitu ‘suatu anjuran bagi orang yang melakukan shalat untuk memandang imamnya (jika di 

dalam shalat berjamaah itu memungkinkan), orang yang melakukan demikian bukanlah berarti 

mereka menyembah imam karena hal itu hanya merupakan suatu ikatan yang bersifat lahirah 

(bandingkan dengan kaifiat yang mengajarkan bahwa murid tarekat harus memandang wajah 

gurunya, bukan berarti ia menyembah guru, tetapi ia melakukan suatu ikatan/ rabitah dalam 

berimam-imam). 

Maka dari itu orang yang hanya memiliki makrifat Tasybiyyah secara hokum syar’i 

dinilai sesat karena hanya mengitikadkan Tuhan dari segi lahiriahnya. 

Orang yang memiliki makrifat sempurna adalah mereka yang dapat mengumpulkan 

kedua makrifat yaitu makrifat Tanziyyah dan makrifat Tasybiyyah. Pendapat ini diperkuat 

dengan mengemukakan dalil Alquran dan pendapat ulama sebagai berikut : 

1) Huwa ‘l-Awwalu wa ‘l-Ākhiru wa ‘zh-Zhāhiru wa ‘l-Bātinu, artinya ‘Allah yang Maha 

Awal dan Maha Akhir, Maha Lahir dan Maha Batin’ (Q.S. Al-Hadīd: 3; hal. 17). 

2) Fa in qul-ta bi-‘t-tanzīhi kun-ta muqayyidan, artinya, ‘Maka kauiktikadkan dengan 

Tanzīh jua niscaya adalah engkau mentaqidkan Haqq Ta’ālā dengan rupa Tanzīh itu’. 

Wa in qul-ta bi ‘t-tasybīhi kun-ta muhaddadan, ‘Dan jika kauitikadkan dengan Tasybīh 

jua serta tiada Tanzīh niscaya adalah engkau menghadadkan Haqq Ta‘ālā dan 

menyimpankan dia Tasybih jua’. Wa in qul-ta bi-‘l-amraini kun-ta Tasybīh, yakni 

‘kauhimpunkan antara keduanya dengan tiada mentaqyīdkan dengan  salah satu daripada/ 

keduanya, hanyalah serta tiada dapat salah suatu daripada keduanya, niscaya adalah 



engkau beroleh penolong bagi jalan yang betul. Wa kun-ta imāman fī ‘l-ma’ārifi 

sayyidan, ‘Adalah engkau imam lagi penghulu pada segala makrifat’ (hal. 17-18). 

3) Syeh Abū Sa’īd Al-Harāzi tatkala ditanyai akan dia oleh orang: ‘Dengan apa kauketahui 

Allah Ta‘ālā?’, maka jawabnya: ‘Bi jam’i-hi baina ‘dh-dhiddini’, artinya ‘Dengan ia 

menghimpunkan antara dua yang berlawanan’. Maka diisyaratkan dengan katanya itu 

kepada Firman Allah…” (Al-Hadīs:3; hal. 18) 

 

Berdasarkan analisis di atas dapat diperoleh keterangan bahwa fungsi khusus 

mengenai ajaran yang terdapat di dalam naskah Syattariyah adalah untuk mengajak kepada 

para pembaca naskah mengetahui tatacara memperoleh/mencapai makrifat kepada Allah Swt. 

Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan penulis naskah pada bagian penutup naskah Hai 

saudaraku seyogyanyalah engkau kerjakan seperti perintah risalah ini, ambil oleh kamu 

dengan kira-kira barangsiapa jalan Allah dan negeri Akhirat (hal. 12). Sesuai dengan apa yang 

dikemukakan sebelumnya, pernyataan ini mengandung maksud bahwa penulis naskah berharap 

agar para pembaca teks Syattariyah dapat melaksanakan anjuran yang sebagaimana 

dikemukakan di dalam teks itu, yaitu melaksanakan amalah zikir dengan dibimbing oleh 

seseorang yang telah mencapai maqam/ tataran akhir (muntahī) dalam bidang tarekat dan 

tasawuf, dengan harapan agar segera dapat mencapai tataran makrifat kepada Allah. 

Demikianlah pembahasan tentang Analisis Fungsi Teks Syattariyah yang terdiri dari 

Fungsi dalam hubungan Struktur, Fungsi Umum, dan Fungsi Khusus. 



 


