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Abstrak  

 
 Wali merupakan seorang yang dianggap dekat dengan Tuhan di dalam dunia 

Islam. Kedekatan tersebut terlihat dari cara hidupnya yang tidak terlepas dari prilaku, 

perbuatan, dan tutur katanya yang selaras dengan kehidupan Rasulullah. Disinilah 

Tuhan memberi anugerah berupa karamah sebagai penjagaan dirinya dari musuh-

musuhnya. Selain itu adanya karamah pada seorang wali juga untuk menolong 

masyarakat Islam  baik yang dikenalnya ataupun yang tidak dikenalnya. Maka disinilah 

masyarakat Islam percaya bahwa seorang wali merupakan wasilah (perantara) agar  

harapan dan doanya dikabulkan oleh Allah. Adapun buku Le Culte Dans Le Monde 

Musulman (Ziarah dan Wali di Dunia Islam) mengungkap dimensi karamah dan tawasul 

menurut perspektif menurut Chambert Loir dan Claude Guillot. Penelitian ini 

bermaksud untuk melihat objektifitas Chambert Loir dan Claude Guillot dalam 

memaparkan karamah dan tawasul 

Kata kunci: Dimensi; Karamah dan Tawasul; Henry Chambert Loir – Claude Guillot 

 

I. Pendahuluan  

 Jalan ketakwaan salah satunya 

bisa ditempuh dengan tasawuf. 

Melalui tasawuf seseorang belajar 

untuk mengetahui cara pembersihan 

hati dari segala dosa-dosa yang telah 

dilakukannya. Setelah pembersihan 

hati diaktifkan maka kedekatannya 

dengan Tuhan bisa terlihat. Karena 

dasar ajaran kaum sufi (seorang yang 

menempuh jalan tasawuf) ialah 

introspeksi diri dalam menjalankan 

perintah-Nya dan meninggalkan 

larangan-Nya, serta mengungkapkan 

cita rasa dan pengalaman spiritual ini 

yang diperoleh setelah bermujahadah 

(kesungguhan) (Ibnu Khaldun, 2001: 

867).  

Adapun orang-orang yang 

mempunyai daya spiritualitas tinggi 

disebut wali Allah. Wali Allah 

mempunyai dua macam. Pertama wali 



  

secara umum terjadi setiap mu‟min, 

sebagaimana dinyatakan sebuah pepatah 

bahwa orang yang beriman itu adalah 

wali Allah. Kedua, ada wali yang 

khusus karena dipilih dan dikehendaki 

oleh Allah Swt., wali yang semacam ini 

ditetapkan (al-Kalabadzi, 2004: 74). 

Bila dilihat dari bentuk kewalian 

tersebut maka hal itu bersinggungan 

dengan ayat al-Quran surat  Yunus ayat 

62-64 yang menyatakan “Ketahuilah, 

sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada 

rasa khawatir  takut terhadap mereka 

dan tidak pula bersedih hati. Yaitu 

orang-orang yang telah beriman dan 

mereka selalu bertakwa. Mereka 

memiliki berita gembira di dalam 

kehidupan di dunia dan di akhirat. 

Tidak ada perubahan bagi kalimat-

kalimat Allah. Demikian itu merupakan 

kemenangan yang besar.” 

Kata “wali” identik dengan 

karamah-karamah. Dengan karamah-

karamah yang ada pada diri wali maka 

orang-orang menghampiri untuk 

mengharapkan hal-hal yang berkaitan 

dengan masalah dunia agar 

dimudahkan. Namun karamah-karamah 

tersebut bukan dipergunakan untuk 

jalan kemaksiatan malah sebaliknya 

untuk membela agamanya. Adanya 

karamah-karamah pada diri para wali 

tersebut semata-semata untuk 

mendukung, membantu dan 

melancarkan dakwah nabi, juga 

memperkokoh keterangan-keterangan 

nabi, membenarkan dakwah nabi dan 

menetapkan Keesaan (tauhid) Allah 

Yang Maha Mulia (al-Kalabadzi, 2004: 

81).  

 Penghormatan masyarakat 

terhadap wali-wali bukan hanya semasa 

hidup mereka saja akan tetapi hal itu 

tetap eksis walau mereka wafat. Karena 

masyarakat percaya bahwa wali-wali 

tersebut dianggap orang-orang suci. 

Dengan wasilah mereka maka secara 

tidak langsung apa yang telah 

dimohonkan bisa dikabulkan. Pada 

Abad kedua belas, kalangan Sunni dan 

Syiah beranggapan bahwa permohonan 

atau doa yang disampaikan kepada 

orang suci merupakan suatu bentuk 

ibadah yang maknanya telah dikaburkan 

oleh rekonsiliasi antara ajaran-ajaran 

filsafat tentang kesantoan dengan 

prinsip-prinsip ortodoks, yang terutama 

dipengaruhi ajaran-ajaran tasawuf 

(Hitti, 2005: 554). 

 Maka dari itu berkembanglah di 

masyarakat istilah tawasul. Tawasul ini 

sebagai penghubung antara seorang 



  

hamba dengan Allah. Akan tetapi cara 

hubungan manusia dengan Allah tidak 

bisa langsung pada tataran tawasul ini. 

Karena syarat dari tawasul ini 

memerlukan media atau perantara 

supaya doa manusia sampai kepada 

Robbnya. Tentunya pencarian perantara 

bisa melalui orang-orang shalih, orang-

orang yang Allah ridhoi baik sikap dan 

perbuatan mereka. 

 Dimensi karamah dan tawasul 

mempunyai daya magis tersendiri. Oleh 

karena itu keduanya sulit dibuktikan ke 

dunia. Namun kali ini penulis akan 

menelusuri kedua termin tersebut agar 

terungkap secara ilmiah. Posisi penulis 

disini ingin mengungkap dimensi 

karamah dan tawasul di dalam buku Le 

Culte des Saints Dans Le Monde 

Musulman.  

 Dalam penelitian kali ini, 

penulis akan mengkaji pembahasan 

tetang “Dimensi Karamah dan Tawasul 

di dalam Buku Le Culte Dans Le 

Monde Musulman oleh Henri Chambert 

Loir dan Claude Guillot”. Kumpulan 

naskah-naskah yang dikumpulkan Henri 

Chambert Loir-Claude Guillot memuat 

kisah-kisah wali dari berbagai belahan 

dunia. Menariknya mereka mampu 

menghadirkan pendapatnya sendiri 

tentang karamah dan tawasul. Selain itu 

narasi yang ditulisnya tersebut mewakili 

identitas karamah para wali dan tawasul 

masyarakat khususnya di Indonesia. 

Oleh karena itu penulis akan 

menganalisis dimensi karamah dan 

tawasul melalui pandangan dan narasi 

mereka berdua. 

 

II. Metode Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metodologi kualitatif 

dengan pendekatan deksriptif dan 

interpretasi (yang berusaha membuat 

interpretasi atas apa yang mereka lihat, 

dengar, dan pahami) (John Creswell: 

2002: 262) guna menginterpretasikan 

dimensi karamah dan tawasul yang ada 

di dalam  buku  Ziarah  dan Wali di 

Dunia Islam. Sedangkan Analisisnya 

menekankan pada proses penyimpulan 

deduktif dan induktif terhadap makna 

dan filosofis tentang dimensi kewalian. 

 Dalam penelitian ini penulis 

mengambil data primer, sumber yang 

biasanya tersusun dalam bentuk-bentuk 

dokumen-dokumen (Sumardi: 1995, 

84). Biasanya data yang diperoleh dari 

buku-buku dan dokumentasi yang 

relevan dengan penelitian ini. 



  

Metode pengumpulan data 

melalui studi literatur. Studi Literatur 

adalah cara mengumpulkan data yang 

dilakukan dengan menggunakan bahan-

bahan tertulis sebagai dokumen-

dokumen bentuk lainnya seperti buku-

buku, koran, majalah, dan sejenisnya 

(Hadari Nawawi, 1995, 69). Data yang 

diambil dari beberapa buku dan arsip-

arsip tentang kewalian yang 

berhubungan dengan penelitian yang 

penulis lakukan sebagai masukan atau 

menambah data yang diperlukan 

kemudian penulis deskripsikan. 

 

III. Bahasan dan Hasil 

III. 1 Realitas Karamah dan Wali 

menurut Henry Chambert Loir dan 

Claude Guillot  

  Satu keistimewaan di dalam 

agama menurut Chambert Loir-Claude 

Guillot adalah tasawuf. Ia memberikan 

term sendiri tentang tasawuf. Tasawuf 

menurutnya yaitu usaha batin 

perorangan yang kelihatan terbatas pada 

kalangan khusus, justru mampu 

melahirkan gerakan-gerakan seperti 

tarekat-tarekat. Keberhasilan ini 

disebabkan berbagai alasan. Dapat 

diperdebatkan tanpa akhir sejauh mana 

aliran sufi telah dipengaruhi oleh 

berbagai kebudayaan; bagaimanapun 

juga, oleh karena menyangkut ilmu 

agama, tasawuf juga berada di titik 

temu juga, oleh karena menyangkut inti 

agama, tasawuf juga berada di titik 

temu semua usaha pencarian batin dan 

juga titik semu semua agama pada 

asasnya (Chambert Loir, 2007: 13). 

  Anggapan Chambert Loir-

Claude Guillot relatif objektif di dalam 

memaparkan term tasawuf . Memang 

tasawuf merupakan proses pembersihan 

hati manusia dari sifat mazmumah 

menuju sifat mahmudah. Sebagaimana 

pernah dituturkan oleh Muhammad bin 

Yahya bahwa tasawuf itu berarti masuk 

kepada setiap perbuatan mulia dan 

keluar dari perbuatan tercela(al-

Qusyairi, 2011: 330). 

  Akan tetapi perlu dikritisi 

pernyataan Chambert Loir dan Claude 

Guillot bahwa tasawuf  pada Islam dan 

agama lain berbeda. Tasawuf pada 

Islam muncul akibat para tabi‟in 

(generasi setelah sahabat nabi 

Muhammad) yang menghindari 

kemegahan dan gemerlap dunia dengan 

fokus beribadah kepada Allah. Adapun 

cara mereka memusatkan ibadah yaitu 

dengan mengasingkan diri dari 

keramaian dan berkhalwat. Sedangkan 



  

tasawuf pada agama lain disebut 

mistisisme. Mistisme merupakan 

pengalaman mistis dapat 

dipertanggungjawabkan karena 

perjumpaan manusia dengan Tuhan 

mengatasi batas-batas pengalaman rasio 

maupun indera sehingga sarana yang 

digunakan adalah dengan mata hati. 

  Adapun seseorang yang ingin 

menempuh perjalanan tasawuf melalui 

tarekat. Adapun pengertian tarekat 

menurut Ahmad al-Kamsyakhanawi 

adalah perjalanan tertentu bagi orang-

orang yang menempuh jalan kepada 

Allah, berupa memutus atau 

meninggalkan tempat-tempat hunian 

dan naik ke maqam atau tempat-tempat 

mulia (Aziz, 2010: 1). 

  Namun bertasawuf tanpa 

bertarekat itu bisa. Karena ada beberapa 

tokoh sufi tanpa bertarekat yaitu 

Abubakar al-Kalabadzi, Abu Nashr al-

Sarraj dan Imam Ghazali. Mereka 

bertasawuf dengan menempuh ibadah 

zahir dan bathin. Ibadah zahir dengan 

memperlihatkan bentuk pengabdian 

kepada Allah melalui melaksanakan 

perintah-Nya. Sedangkan ibadah bathin 

dengan terus mengingat Allah di setiap 

ruang dan waktu. 

  Maka melalui penjelasan di atas 

menemui titik persamaan dan perbedaan 

antara tasawuf dan tarekat. Persamaan 

keduanya yaitu ingin mencintai dan 

dicintai Allah dengan tidak 

memutuskan hubungan dengan-Nya. 

Sedangkan perbedaannya yaitu tarekat 

mempunyai mursyid (wali) sebagai 

penuntun seorang salik di dalam 

mencari ridha Allah, sedangkan tasawuf 

menjadikan Allah sebagai mursyidnya.  

  Masyarakat percaya bahwa 

seorang wali bisa memberi syafaat 

kepada diri mereka. Hal tersebut 

diutarakan Chambert Loir bahwa 

syafaat para wali menjadikan 

kesempurnaan itu tampak lebih 

mungkin tercapai oleh orang awam. 

Dalam rangka ini kaum sufi 

menciptakan beberapa unsur baru yang 

barangkali menjelaskan sukses tarekat-

tarekat di masyarakat. Konsep 

pembaiatan memenuhi kebutuhan akan 

misteri serta hasrat untuk diakui sebagai 

orang terpilih (Chambert Loir, 2007: 

14). 

  Adapun syafaat bukan hanya 

ada pada diri para wali akan tetapi ada 

empat jenis yang bisa memberikan 

syafaat yaitu al-Quran, puasa, nabi-nabi 

dan wali-wali Allah. Adapun sabda 



  

Nabi Muhammad tentang syafaat al-

Quran dan puasa, “Puasa dan al-Quran 

keduanya memberi syafaat kepada 

seseorang hamba, puasa berkata: 

(dalam perkataannya dia menyebut) 

Tuhanku sesungguhnya aku melarang 

makan dan minum kepada seseorang di 

siang hari maka jadikanlah aku 

perantara untuk menolongnya, dan al-

Quran berkata: Wahai Tuhanku, 

sesungguhnya aku melarang tidur 

kepada seorang hamba di malam hari 

maka jadikanlah aku perantara untuk 

menolongnya. 

  Hadits Nabi Muhammad yang 

menyatakan bahwa ia memberikan 

syafaat kepada umatnya, “Aku 

memberikan izin sebagian umatku untuk 

masuk surga, dan diantara syafaat aku 

berhak memberi pertolongan. Karena 

syafaat secara umum aku berikannya 

kepada orang-orang yang bertakwa, 

dan akan tetapi aku juga berikan 

kepada orang-orang yang berdosa” 

(HR. Ibn Majah) 

  Selain itu Imam Ghazali 

memberikan pandangan bahwa wali-

wali bisa memberi syafaat, syafaat pada 

nabi-nabi dan bagi para wali merupakan 

cahaya yang timbul dari kemuliyaan 

ilahiyah kepada inti kenabian dan dia 

tersebar kepada diri wali-wali Allah. 

Lalu pada setiap inti yang 

menguatkannya bersama inti kenabian 

melalui kekuatan cinta, banyak 

memperhatikan sunah-sunahnya, dan 

memperbanyak zikir dan shalawat 

kepada nabi Muhammad (Imam 

Ghazali, 2013: 14). 

  Namun di dalam  sufi ada istilah 

wali madjzub. Tradisi wali-wali 

majdzub ada pada tradisi tarekat 

malamati. Mereka adalah orang-orang 

suci yang dengan sengaja menjalani 

kehidupan hina dengan tujuan 

menyembunyikan hakikat capaian 

spiritual mereka (Nashr, 2003: 331). 

Melalui ta‟rif tersebut penulis 

berpandangan bahwa wali-wali majdzub 

merupakan seorang wali yang tidak 

diketahui maqamat dan ahwal yang 

telah dicapainya kecuali ia sendiri. 

Wali-wali majdzub secara zahir seperti 

orang yang menjauhi syariat akan tetapi 

mereka begitu dekat dengan Allah 

secara sembunyi-sembunyi. 

Kekhusyukan pada diri wali majdzub 

hanya didapat ketika sendirian. Karena 

ia tidak ingin timbul riya’ dan ujub 

dalam ibadah. 

   Adapun sosok wali madjzub itu 

adalah Khidir. Abu Qasim al-Qusyairi 



  

berpendapat bahwa Khidir itu bukan 

nabi melainkan seorang wali (al-

Asqalani, 2015: 20). Pendapatnya 

didukung oleh latar belakang histori 

bahwa Khidir mengajarkan ilmu 

hikmah kepada Nabi Musa a.s. 

Perbuatan dan perkataannya 

dikendalikan Allah swt seperti 

melubangi perahu yang dinaikinya 

bersama Nabi Musa as., membunuh 

seorang anak yang masih suci, 

menegakkan dinding rumah yang 

hampir roboh. Sebagaimana Firman 

Allah swt di dalam al-Quran, “Dan aku 

tiada melakukannya menurut 

kemamuanku sendiri.” (QS. Al-Kahfi/ 

18:82) 

  Wali majdzub lainnya adalah 

Abu Hafs al-Haddad al-Malamati (w. 

204 H). Ia mengajarkan pada orang-

orang mencari makan dengan cara 

meminta-minta, tidak dari harta dan 

usaha sendiri. Semua harta bendanya 

untuk sedekah, sementara untuk 

memperoleh makanan harus meminta-

minta. Untuk mengekang hawa nafsu, 

manusia harus menempuh usaha paling 

berat (Masyhuri, 2011: 122)  

  Chambert Loir dan Claude 

Guillot memandang bahwa seorang wali 

bukan semasa hidupnya yang 

bermanfaat akan tetapi ketika ia 

meninggal ia mempunyai dampak bagi 

masyarakat banyak. Maka dari itu 

Chambert Loir memberikan definisi 

bahwa makam wali adalah kawasan 

damai di tengah keributan dunia.  

Bukan sekedar tempat suci, melainkan 

juga tempat hidup di luar masyarakat 

biasa. Boleh minum, makan, tidur, 

bercakap-cakap disekitarnya. Makam 

wali adalah tempat pelarian, tempat 

orang merasa bebas dari berbagai 

paksaan dan tekanan, dan sempat 

merenungkan nasibnya, juga tempat 

berlindung sebentar untuk bermacam 

orang pinggiran: pengemis, orang cacat 

badan atau jiwa, pengelana, buronan, 

dan sebagainya (Chambert Loir, 2007: 

15). 

  Maka  karamah seorang wali 

dipercaya bukan hanya ada ketika 

semasa hidupnya akan tetapi sesudah ia 

meninggal karamah itu tetap ada. Hal 

tersebut pernah diungkap di dalam akhir 

pembicaraan Aisyah R.A, “Kami pernah 

berbicara bahwa kuburan  seorang  

masih ada cahaya misal pada kuburan 

Al-Najasyi dan ini bukan satu-satunya 

bentuk karamah setelah kematian. Maka 

sesungguhnya tampak cahaya pada 

kuburan seorang tanpa sebab dzahirnya 



  

perkara diluar batas (khariqul adah) dan 

urusan ini ada kecuali dengan 

karamah.” (Ibnu Dawud). 

  Chambert Loir-Claude Guillot 

melanjutkan bahwa karamah ada pada 

diri manusia khusus yaitu wali. Ia 

menjelaskan bukan secara definitif akan 

tetapi secara naratif. Menurutnya 

pengeramatan para wali juga terkait 

dengan dengan identitas manusia. 

Sebagai agama universal, Islam tidak 

memenuhi kebutuhan primer manusia 

untuk menjadi anggota suatu kelompok 

yang khusus dan terbatas. Dengan 

mengajar, melakukan karamah dan 

menghembuskan nafas terakhirnya di 

suatu tempat, sang wali telah 

mengkhususkan tempat itu dan 

membedakan penduduknya dengan 

semua orang lain (Chambert Loir, 2007: 

15). 

  Pernyataan tersebut merupakan 

objektif karena terkait para wali 

bukanlah seorang nabi. Artinya wali 

tidak maksum seperti nabi. Memang 

pada diri para wali terdapat karamah. 

Namun bukan berarti adanya karamah 

maka seorang wali menjadi ujub. Hal 

ini ditegaskan oleh al-Qusyairi bahwa 

realitas para wali Allah itu tidak 

maksum (suci), karena mereka bukan 

nabi-nabi. Maka adapun wali-wali, 

mereka  menjadi terjadi terjaga sampai 

dia tidak bertekad untuk menyentuh 

dosa. Jika terjadi maksiat pada diri 

mereka kemaksiatan maka peranan 

mereka tidak berkurang sebagai seorang 

wali (al-Qusyairi, 2011: 408). 

  Selain itu Ibn Qayyim 

menuturkan bahwa seorang wali tidak 

diisyaratkan memiliki baju khusus, tapi 

dia seperti manusia pada umumnya, 

yang memakai apa yang mereka pakai, 

memakan apa yang mereka makan dan 

tidak memiliki keistimewaan dari 

mereka selain amal dan takwa (al-Qarni, 

2004: 93). 

  Akan tetapi peranan seorang 

wali bukan hanya menunjukkan 

karamah saja akan tetapi mereka 

memberikan pengajaran dan bimbingan 

spiritual kepada orang-orang yang 

menuju Allah. Sebagaimana para wali 

Allah biasa dipanggil mursyid oleh 

murid-muridnya. Secara tegas hal ini 

dikatakan oleh Abubakar al-Saqaf (w. 

992 H) bahwa setiap orang yang 

menuju Allah (salik) membutuhkan 

mursyid. Mursyid tersebut menolong 

salik dari kehancuran, menjadi penjaga 

untuknya, dan pengawas dari kesalahan 



  

diri berupa amarah dan gangguan dari 

syaitan (Abubakar, 2013: 86-87). 

  Maka dari itu seorang wali 

sering dijadikan perantara bagi para 

salik untuk menuju Tuhan. Bukan 

berarti perantara ini bukan dimaksudkan 

menduakan Tuhan atau musyrik. Akan 

tetapi seorang salik yakin bahwa 

kedekatan (qurbah) seorang wali 

menyebabkan segala doa yang 

dipanjatkan olehnya diterima. Karena 

apa yang dilakukan seorang wali maka 

Tuhan ridha kepadanya. Keridhaan ilahi 

tersebut terletak dari perbuatan dan 

prilakunya.    

  Disini Chambert Loir-Claude 

Guillot menyatakan karamah wali-wali 

di dunia Islam memiliki banyak sukar 

dinilai, karena tidak hanya merupakan 

gejala sosial tetapi juga gejala batiniyah 

yang tergantung pada keyakinan 

masing-masing orang. Boleh saja dicap 

penipuan, kepolosan rakyat, takhayul, 

pemujaan jahil, tapi sebenarnya para 

peziarah  tidak lebih munafik atau buta 

daripada pelaku berbagai praktik agama 

lainya (Chambert Loir, 2007: 15). 

  Memang karamah seorang wali 

sulit untuk diketahui seorang awam. 

Karena karamah merupakan anugerah 

dari Allah untuk wali-wali-Nya. 

Adapun Ibn Athaillah memberikan 

gambaran mengenai tanda ketetapan 

seseorang pada karamah ada tiga (Ibn 

Athaillah, 2014: 153) 

1) Mendekatkan hidayah dengan 

menaklukan hawa nafsu. 

2) Meninggikan semangat untuk 

bertalian dengan akhlak-akhlak 

mahmudah. 

3) Ridho kepada Allah pada setiap 

waktu dan keadaan. 

Maka dari itu bahwa adanya perkara 

luar biasa dari seorang wali karena ia 

telah menjalankan tahapan-tahapan 

tersebut. Sehingga Allah memberikan 

anugerah berupa kejadian di luar nalar 

manusia.  

  Oleh karena itulah para wali 

tidak mengacuhkan akidah para ulama 

dan mereka memiliki toleransi yang 

terhingga. Mereka bahkan lebih 

memperhatikan kebutuhan  para 

peziarah atas pertolongan daripada 

agama mereka. Mereka tahu bahwa 

kesengsaran manusia kadang kala tidak 

dapat diakui. Mereka peka terhadap 

masalah-masalah sehari-hari dan tidak 

pilih kasih, bahkan ada yang bersedia 

mengeluarkan bantuan kepada si 

maling, si pezina, dan lain-lain. Sebagai 

pelindung kebebasan perorangan, para 



  

wali boleh dikatakan “bersifat anarkis” 

(Chambert Loir, 2007: 15) 

  Melalui keterangan di atas ada 

unsur tawasul yang disampaikan 

masyarakat kepada seorang wali Allah. 

Sekalipun golongan masyarakat tersebut 

bukan termasuk orang yang mengerti 

syariat. Karena setiap yang Allah 

ciptakan dengan kedekatan kepadanya 

menjadi wasilah, dan wasilah tersebut 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

kepadanya. Maka wasilah yang 

sempurna untuk tawasul yaitu dengan 

orang-orang mulia dan orang-orang 

solih, baik semasa hidup dan setelah 

wafat mereka (Musa, 1985: 52). 

  Di sisi lain minta bantuan dan 

perlindungan kepada wali-wali Allah 

indikasi dari tawasul. Orang yang 

bertawasul kepada seseorang wali maka 

dia pada hakikatnya tidak bertawasul 

dengan amal shalihnya. Orang yang 

bertawasul dengan cara tersebut maka ia 

telah bertawasul kepada wali Allah 

yang ia cintainya. Karena wali Allah 

mampu memperbaiki, melindungi, dan 

mengutamakannya secara baik untuk 

meluruskan pandangannya (Khatir, 

1999: 82). Di sisi lain karena seseorang 

itu percaya bahwa seorang wali 

mencintai Allah swt lalu Allah juga 

mencintai kepadanya. Hal tersebut telah 

termaktub dalam al-Quran: 

  
“Sesungguhnya penolongmu hanyalah 

Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang 

yang beriman, yang melaksanakan 

shalat dan menunaikan zakat, seraya 

tunduk (kepada Allah):. (QS. Al-

Maidah/ 5: 55) 

  Melalui penjelasan-penjelasan di 

atas bisa disimpulkan bahwa bertawasul 

kepada  seorang  wali itu dianjurkan 

karena diperkuat oleh ayat al-Quran. 

Karena seorang wali mempunyai 

kedekatan hubungan dengan Allah Swt. 

Adapun wali Allah seseorang  yang 

sadar dari mabuk cinta kepada Allah. Ia 

selalu bertaubat kepada Allah, berjanji 

untuk setia kepada Allah melalui 

taubatnya tersebut. Maka Allah 

mengabulkan apa yang seorang wali 

inginkan melalui ibadahnya karena 

ibadah tersebut merupakan tanda 

kesetiaan (al-Turmudzi, 2005: 5). 

  Pernyataan-pernyataan di atas 

bisa disimpulkan bahwa bertawasul 

kepada wali Allah tidak mengandung 

kemusyrikan. Karena tawasul tersebut 

sebenarnya mengharapkan bahwa Allah 

akan menerima apa yang 



  

diharapkannya. Hanya saja seorang wali 

sebagai perantara dari pengharapan 

tersebut. Maka dari itu keyakinan 

dibutuhkan ketika hendak bertawasul 

kepada seorang wali tersebut. Artinya 

kita yang bertawasul melalui dirinya 

mengetahui karamahnya dan 

kedudukannya di sisi Allah. 

Sebagaimana Allah berfirman:  

 

  “Dia menentukan rahmat-Nya 

kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan 

Allah memiliki karunia yang besar.” 

(QS Al-Imran/3 : 74) 

  Namun tawasul kadang 

disampaikan kepada wali yang telah 

wafat. Mungkin hal tersebut masih 

dipertanyakan. Apakah permohonan 

tersebut masih ia bisa sampaikan 

kepada Allah swt? Hal ini bisa dijawab 

melalui hadis shahih yang diriwayatkan 

oleh Abu Daud dari hadis Nabi riwayat 

Abu Hurairah r.a telah bersabda 

Rasulullah  

 

  “Tiada seorang pun yang 

memberi salam kepadaku, melainkan 

Allah akan mengembalikan rohku agar 

aku dapat membalas salamnya”
1
 

III. 2 Dimensi Karamah dan tawasul 

oleh Henry Chambert Loir dan 

Claude Guillot 

  Chambert Loir menggambarkan 

bahwa karamah identik dengan 

menunjukkan tempat, benda, dan wali-

wali. Ia nyatakan bahwa kuburan 

tokoh-tokoh itu disebut dengan istilah 

umum “keramat” dari bahasa Arab 

karamah jamak karamat yaitu 

“Keajaiban” yang di Indonesia 

menunjuk baik tempat dan benda 

maupun manusia dan bukan hanya 

wali-wali Islam ataupun makam saja. 

Seorang individu yang memiliki 

kekuatan paranormal disebut karamah, 

seperti juga suatu pertemuan dengan 

dunia gaib (Chambert Loir, 2007: 

338). 

  Karamah terjadi bukan hanya 

pada diri seseorang wali saja akan 

tetapi ada pada bulan-bulan dan 

tempat-tempat ziarah. Sayangnya 

Henri Chambert Loir tidak 

                                                             
1 Hadis riwayat Abu Hurairah dari Yazid bin Abd 
Al-Allah bin Qusaith, Abi Syakhrin. Status hadis 
marfu’ dari kitab Sunan Ibn Daud no. hadis 
1747 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=209&idto=209&bk_no=51&ID=196#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=209&idto=209&bk_no=51&ID=196#docu


  

menampilkan karamah para wali dan 

tawasulnya. Akan tetapi Claude 

Guillot yang memaparkan karamah 

Sunan Gunung Jati. Maka itu penulis 

akan melengkapi karamah wali-wali 

Allah yang ada di Indonesia beserta 

tawasul mereka. 

 

a) Karamah dan Tawasul Sunan 

Ampel 

  Karamah yang dimilikinya 

cukup banyak. Hal ini diceritakan di 

dalam Babad Tanah  Jawi bahwa 

pernah Penguasa Madura bernama 

Lembu Peteng mengusir dua orang 

ulama utusan Sunan Ampel, Khalifah 

Usen dan Syaikh Ishak. Bahkan tak 

cukup mengusir keduanya utusan itu. 

Dikisahkan Lembu Peteng telah datag 

ke Ampeldenta, menyamar dan 

berbaur dengan santri. Saat  shalat 

Isya akan dimulai, Lembu Peteng 

bersembunyi di Kulah, Tempat 

wudhu. Sewaktu ia melihat Sunan 

Ampel, ia mendekat dan menikamkan 

sebilah keris yang sudah dihunus. 

Namun usaha itu gagal, dan Lembu 

Peteng dikisahkan mau memeluk 

Islam setelah Peristiwa Tersebut 

(Agus Sunyoto, 2014: 162). 

   Tak luput Sunan Ampel 

bertawasul kepada Rasulullah, dan 

ahlul baitnya  sebagai wasilah 

(perantara) untuk meminta 

pertolongan dan  syafaat darinya. 

Tawasul tersebut berupa pembacaan 

kasidah-kasidah yang memuji Nabi 

Muhammad Saw, dan ahlul bait; 

si‟iran yang memuji Sayyidina Ali bin 

Abi Thalib dan keturunannya, serta 

wirid-wirid yang diamalkan oleh 

kalangan muslim di Jawa. Acara-acara 

yang biasanya menempatkan tawasul 

tersebut biasanya pada acara perayaan 

1 dan 10 Syuro, tradisi Rebo Wekasan 

atau Arba‟a akhir di bulan safar, dan 

acara nisfu Syaban (Agus Sunyoto, 

2014: 164). 

   Melalui narasi di atas 

menandakan bahwa Sunan Ampel 

ingin mengajak masyarakat kala itu 

untuk mencintai nabi dan keluarganya. 

Sebagaimana Ali al-Atas berkata, 

“Dari tanda-tanda yang menunjukkan 

kebenaran iman yaitu cinta kepada 

Sayyidina Ali, dan seluruh kerabat 

nabi Muhammad saw. Karena mereka 

termasuk kerluarga dan masih 

mengalir nabi Muhammad Saw. Hal 

ini sesuai dengan sabda Nabi 

Muhammad, “Wahai seluruh manusia, 



  

aku mewasiatkan kepada kalian untuk 

mencintai kepemilikanku, dan ia 

suami dari Siti Fatimah yaitu 

saudaraku, amak pamanku Ali bin Abi 

Thalib. Sesungguhnya Ali  tidak 

mencintai seseorang kecuali ia 

seseorang mukmin dan Ali tidak 

membenci seseorang kecuali seorang 

munafik. Barangsiapa yang siapa yang 

mencintainya maka sungguh ia telah 

mencintaiku, dan barangsiapa yang 

memusuhinya maka ia sungguh telah 

memusuhiku (Ali Alatas, 2004: 458). 

b) Karamah dan Tawasul Sunan 

Bonang  

   Sunan Bonang memiliki 

karamah yang luar biasa yang 

ditunjukkan saat ia ditantang Ajar 

Blacak Ngilo untuk sabang ayam 

dengan taruhan siapa yang kalah akan 

menjadi pengikut yang menang. Ia 

memerintahkan seseorang muridnya, 

Santri Wujil untuk membawa seekor 

anak ayam (khutuk) untuk 

menghadapi ayam aduan Ajar Blacak 

Ngilo. Dituturkan bagaimana anak 

ayam tersebut setiap sekali kalah, 

tubuhnya semakin besar setiap kali 

diberi tiupan nafas oleh Santri Wujil. 

Sampai akhirnya dengan sekali serang 

ayam aduan Ajar Blacak Ngilo tewas, 

sehingga membuat Santri Wujil 

bersorak kegirangan (Agus Sunyoto, 

2014:198). 

   Karamah yang lain ditunjukkan 

oleh Sunan Bonang yaitu dengan  

mengislamkan aliran Sungai Brantas. 

Awalnya di sepanjang Sungai Brantas 

enggan menerima dakwah Islam. 

Penolakan itu berakibat keringnya air 

di sepanjang aliran sungai Barantas, 

dan bahkan sebagian yang lainnya 

mengalami banjir. Sepanjang 

perdebatan dengan tokoh Buto Locaya 

itu tidak kuasa menghadapi kuasa 

kesaktian yang dimiliki Sunan 

Bonang. Demikian juga dengan tokoh 

Nyai Pluncing, yang kiranya seorang 

bhairawi penerus ajaran ilmu hitam 

Calon Arang, yang dapat dikalahkan 

Sunan Bonang (Agus Sunyoto, 2014; 

198). 

   Tawasul yang lebih diutamakan 

oleh Sunan Bonang yaitu tawasul 

melalui amal-amal shalih. Karena 

amal-amal shalih tersebut sebagai 

penguatan ketauhidan kepada 

masyarakat Jawa pada masanya. 

Melalui ajaran ketauhidan tersebut ia 

berhasil menghilangkan kepercayaan 

tentang hari-hari sial menurut ajaran 



  

Hindu dan menghapus dewa-dewa 

sakti. 

 

c) Karamah dan Tawasul Sunan 

Kalijaga  

   Adapun Sunan Kalijaga 

mengikuti peraturan tarekat 

Syattariyah pada umumnya yaitu 

talqin, baiat, dan zikir. Talqin 

merupakan langkah yang harus 

ditentukan terlebih dahulu sebelum 

seorang suluk dibaiat menjadi anggota 

tarekat dan menjadi dunia tasawuf 

(suluk). Menurut al-Qusyasyi, diantara 

tata cara talqin adalah calon murid 

terlebih dahulu menginap di tempat 

tertentu yang ditunjuk oleh syekhnya 

selama tiga malam dalam keadaan suci 

(berwudhu) (Oman, 2004, 175). 

Sampai suatu ketika ia diperintah oleh 

Guru Spiritualnya yaitu Sunan Bonang 

untuk khalwat di bawah pohon besar 

untuk merenungi kesalahannya 

sebagai jalan taubat. 

   Dalam setiap malamnya, ia 

harus melakukan shalat sunnah 

sebanyak enam rakaat, dengan tiga 

kali salam. Pada rakaat pertama dari 

dua rakaat pertama, setelah membaca 

surat al-fatihah, membaca surah al-

qadr enam kali. Pada rakaat kedua, 

setelah membaca al-fatihah, lalu 

membaca al-qadr dua kali. Pahala 

shalat tersebut dihadiahkan kepada 

nabi Muhammad Saw. Seraya 

berharap mendapat pertolongan dari 

Allah SWT. Selanjutnya, pada rakaat 

kedua dari dua rakaat kedua, setelah 

membaca surat al-Fatihah membaca 

surat al-kafirun lima kali. Pada rakaat 

kedua, setelah surat al-fatihah 

membaca al-kafirun tiga kali. Pahala  

tersebut dihadiahkan untuk arwah para 

nabi, keluarga, sahabat dan 

pengikutnya (Oman, 2004: 175) 

   Terakhir, pada rakaat pertama 

dari dua rakaat ketiga, setelah surat al-

fatihah membaca surat al-ikhlas empat 

kali, dan rakaat kedua, setelah al-

fatihah membaca surat al-ikhlas dua 

kali. Kali ini pahala yang ditujukannya 

untuk arwah guru-guru tarekat, 

keluarga, sahabat, dan pengikutnya. 

Rangkaian shalat ini diakhiri dengan 

shalawar kepada nabi Muhammad 

sebanyak sepuluh kali. 

   Cara talqin tersebut 

pembuktiaan dari kesungguhan murid 

dalam mengikuti  tarekat. Karena 

memperbanyak shalat mengilangkan 

emosi dan egoisme. Selain itu ada 

ungkapan mi‟rajnya manusia itu 



  

melalui shalat. Artinya hubungan 

manusia kepada Allah akan terjalin 

dengan erat lewat shalat. 

   Setelah ia talqin maka ia 

mengikuti tata cara baiat. Adapun bait 

tersebut terdiri dari tiga langkah yakni 

talqin al-uikr (mengulang-ulang 

ziberikan kir tertentu), akhu al-ahd 

(mengambil sumpah), dan libs al-

khirqah (mengenakan jubah). Adapun 

zikir yang diberikan syekh antara lain: 

la ilaha illa Allah, Ya Allah, Ya Huwa, 

Ya Haqq, Ya Hayy, Ya Qayyim, dan 

ya Qahhar. Setelah dzikir tersebut 

dilalui maka ia diambil sumpahnya 

dengan melafazkan surat al-Fath ayat 

10. Proses terakhir yaitu libs al-

khirqah, yaitu sang syekh memberikan 

dan mengenakan jubah (khirqah) 

kepada murid yang baru berikrar 

(Oman, 2004: 176-177).. 

  

d) Karamah dan Tawasul Sunan 

Gunung Jati  

   Syarif Hidayatullah dikisahkan 

berguru kepada Syekh Najmuruni 

Kubro di Mekah, mengambil tarekat 

Naqsyabandiah, tarekat istiqoi dan 

tarekat Syathariyah sampai mencapai 

makrifat sehingga Syarif Hidayat 

dianugrahi  Madzkkurallah. Setelah 

dirasa cukup menimba ilmu, Syarif 

Hidayat diperintah gurunya, Syekh 

Najmurini Kubro untuk mencari guru 

lain yaitu Syaikh Muhammad 

Athaillah. Ia langsung menuju 

Syadzilah di utara, berguru dengan 

tarekat Syadziliah yaitu Syekh 

Muhammad Athaillah. Selepas ia 

bertabaruk ilmu kepada Syekh 

Muhammad Athillah ia mendapatkan 

ijazah darinya berupa zikir kepada 

Allah yang disebut Sigul Hirarya dan 

Tanar al-Tarqu.  

   Kemudian ia bertabaruk kepada 

ulama ke Pasai kepada Syaikh Datuk 

Muhammad Sidiq dengan mempelajari 

tarekat Anfusiyah dan namanya 

diganti menjadi Abdul Jalil (Agus 

Sunyoto, 2014: 236). Syarif  Hidayat 

meminta penjelasan kepada sang guru 

tentang maqamat. Maka sang guru 

memberikan wejangan berupa 

kehidupan zuhud yang akan 

menghasilkan sabar. Dari sabar 

menurutnya akan timbul tawakal 

kepada Allah. sehingga maqamat-

maqamat tersebut menghasilkan rasa 

syukur kepada Allah.  

   Ajaran-ajaran tersebut 

diamalkan oleh Sunan Gunung Jati 

secara penuh. Sehingga ia 



  

mendapatkan anugrah berupa 

keistiqamahan dan optimis (raja‟) 

untuk terus menyebarkan Agama 

Islam walau penuh tantangan. 

Sebagaimana yang pernah ditanya 

kepada Al-Syibli  kepada seorang sufi 

tentang makna optimis (raja‟), maka ia 

menjawab, “ Raja‟ ialah Anda 

berharap kepada-Nya agar tidak ada 

sesuatu pun selain Dia yang 

memutuskan Anda dengan-Nya (al-

Sarraj, 2007: 129).” 

   Maqamat yang dijalankan dan 

hal yang diberikan Allah kepada 

Sunan Gunung Jati  membuat ia 

mempunyai karamah berupa kekuatan 

seperti  melemahkan kekuatan 

penguasa-penguasa kerajaan saat itu. 

Diceritakan bahwa suatu ketika ia 

menolak pembayaran upeti kepada 

penguasa Pakuan Pajajaran. Tindakan 

itu diikuti para gede, penguasa daerah. 

Akibat penolakan membayar upeti itu. 

Prabu Siliwangi mengutus 

Tumenggung Jagabaya beserta enam 

puluh orang prajurit untuk datang ke 

Cirebon, menanyakan masalah 

penolakan membayar upeti tersebut 

(Agus Sunyoto, 2014: 242). 

   Setelah Tumenggung Jagabaya 

sampai ke Cirebon, ia segan untuk 

menghadapi Sunan Gunung Jati yang 

mempunyai wibawa yang tinggi. 

Tidak disangka Tumenggung 

Jagabaya ketika berhadapan Sunan 

Gunung, ia memutuskan untuk 

memeluk Islam dan tidak balik ke 

Pakuan Pajajaran. Bukan hanya 

Tumenggung Jagabaya yang masuk 

Islam tetapi juga semua prajuritnya 

ikut memeluk Islam.  

 

e) Karamah dan Tawasul Syekh 

Siti Jenar  

    Adapun pada 

naskah Badu Wanar mengungkapkan 

bahwa Syekh Siti Jenar adalah ulama 

dan wali yang tidak tergolong 

(berasal) dari Jawa. Ilmu yang 

dipelajarinya (diajarkannya) tergolong 

ilmu yang cukup tinggi dan sulit. Dia 

tidak mengajarkan ilmu yang sesat dan 

menyesatkan. Syekh Siti Jenar 

memperdalam ilmu wahdat, tauhid, 

junun, ma‟rifat, dan ilmu tasawuf 

(Sholikhin, 2014: 268)

  Perkataan Syekh Siti Jenar 

termuat di dalam buku Suluk Wali 

Sanga. Ia berkata, “Tuhan itu adalah 

wujud yang tidak dapat dilihat dengan 

mata, tetapi dilambangkan seperti 

bintang bersinar cemerlang yang 



  

berwujud samar-samar bila dilihat, 

dengan warna memancar yang sangat 

indah; Siti Jenar mengetahui segala-

galanya sebelum terucapkan melebihi 

mahluk lain (kawruh sakdurunge 

minarah), karena itu ia juga mengaku 

sebagai Tuhan.” (Solihin, 2005: 175) 

  Di dalam buku Pantheisme en 

Monisme in Jaavsche tulisan 

Zoetmulder, S.J dikatakan bahwa Siti 

Jenar memandang kematian terdapat 

surga dan neraka, bahagia celaka 

ditemui, yakni di dunia ini. Surga 

neraka sama, tidak langgeng bisa 

lebur, yang kesemuanya hanya dalam 

hati saja, kesenangan itu dinamakan 

surga sedangkan neraka yaitu sakit di 

hati (Solihin, 2005: 175). 

  Pandangan-pandangan Syekh 

Siti Jenar tersibak mukasyafah. Hal itu 

terlihat bahwa hijab antara hatinya 

dengan cahaya Tuhan telah tersingkap. 

Maka itu begitu dekat antara dirinya 

dengan kondisi ghaib. Sehingga 

bahasa yang semula syariat kadang 

berubah menjadi bahasa hakikat 

karena Tuhan telah memberitahuikan 

perihal rahasia-rahasia dan hikmah-

hikmah-Nya secara nyata. 

  Adapun karamah lainnya terlihat 

setelah Syekh Siti jenar dikuburkan. 

Setelah ia dikuburkan di area 

Anggaraksa , kuburnya dibongkar dan 

diganti anjing tapi mayatnya berubah 

menjadi sekuntum melati, sehingga 

area makam itu dinamakan Pamlaten 

(Agus Sunyoto, 2014: 276). 

  Sumber lain mengatakan 

karamah ketika kematiannya secara 

moksa, yakni wafat dimana jasadnya 

ikut hilang terserap menjadi ruh, dan 

berada di sisi ilahi. Tentu hal ini dapat 

dipahami bahwa Syekh dipahami oleh 

ruh al-Haqq, sudah melepaskan diri 

kemanusiaannya secara total. Ia sudah 

menjadi sesuatu yang tidak bisa 

dijabarkan oleh kata-kata (Shokhlihin, 

2014: 266) 

f) Tawasul Abd Rauf Singkel 

 Abd al-rauf Singkel 

(dekat Barus, di pantai barat 

Sumatra), yang pernah dibaiat 

oleh Ahmad Qushasi, 

memperkenalkan tarekat 

Syattariyah di Sumatra mulai 

tahun 1661. Makamnya, dekat 

Banda Aceh, diziarahi oleh 

masyarakat dari seluruh 

kawasan itu. (Chambert Loir, 

2007: 343) 

 Informasi yang diberikan 

oleh Chambert Loir belum 



  

mencakup tentang karamah dan 

tawasul Abd al-Rauf Singkel. 

Maka Penulis akan melengkapi 

dari beberapa sumber agar 

biografinya tidak terputus. Abd 

al-Rauf Singkel seorang mufti 

kerajaan Aceh pada abad ke-17 

(1606-1673). Nama Lengkapnya 

adalah Abd al-Rauf  bin Ali al-

Jawi al-Fansuri al-Singkli. 

Tahun kelahirannya sekitar 

tahun 1024 H/1615 M (Solihin, 

2005: 59).  

 Tawasulnya berupa amal 

baik seperti mengikuti ajaran 

tentang moral, ahlak atau etika 

yang dalam pelaksanaannya 

meneladani Nabi Muhammad. 

Kepatuhan kepada nabi tersebut, 

didasarkan pada kenyataan 

bahwa nabi Muhammad adalah 

rahmat (kasih sayang) bagi 

semesta alam (Oman, 1999: 80).  

Adapun ketaatan kepada Nabi 

Muhammad itu hukumnya wajib 

sebagai wasilah memperbaiki 

diri. Hal itu telah dikatakan oleh 

Qadhi Iyadh apabila kewajiban 

iman kepadanya dengan cara 

wajib taat dengan apa yang telah 

disampaikannya (Qadhi Iyadh). 

Sebagaimana Allah berfirman di 

dalam Surat al-Anfal ayat 20 : 

“Wahai Orang-orang yang 

beriman taatlah kepada Allah 

dan Rasulnya” 

 Tabaruk yang biasa 

dilakukan oleh Abd al-Rauf 

yaitu tabaruk dengan amalan 

zikir. Ia membagi dua cara zikir, 

yakni zikir keras (jahr) dan zikir 

pelan (sir). Zikir keras menurut 

Abd al-Rauf ada 3 macam, yaitu 

zikir pengingkaran (nafy) dan 

penegasan (isbat), yakni la ilaha 

illa Allah, zikir penegasan saja, 

yakni illa Allah, Illa Allah, dan 

zikir isim zat, Allah, Allah, atau 

Hu Hu, atau Hu Allah, Hu 

Allah, atau Allah Hu (Oman, 

1999: 73)  . 

 Sedangkan zikir pelan 

menurut Abd al-Rauf Singkel 

memiliki tiga cara. Pertama, 

mengatur nafas, yaitu dengan 

membayangkan kalimat la ilaha 

saat keluar nafas, dan illa Allah 

saat menarik nafas. Ia juga 

mengutip dari Muhammad bin 

Khatir bin Bayazid al-Attar 

dalam kitabnya al-jawahir 

membagi tingkatan zikir yang 



  

diajarkan ke dalam beberapa 

tingkatan. Zikir la ilaha illa 

Allah merupakan tingkat 

terendah, yaitu untuk 

melepaskan diri dari alam 

kemanusiaan (al-Nasut). 

Kemudian zikir Hu, untuk dapat 

mencapai tingkat kebingungan 

(al-Tahayyur), sehingga 

tampaklah alam samawi (al-

malakut) dengan mengingkari 

segala sesuatu selain Allah, dan 

menegaskan zatnya saja (Oman, 

1999: 73).  

 Tujuan zikir tersebut 

adalah untuk menjadikan diri 

seseorang agar menjadi muhsin. 

Keadaan ihsan tersebut yang 

mengantarkan manusia selalu 

berusaha menjaga dirinya agar 

tidak terlepas dari Allah. 

Apabila aktivitas terlepas dari 

tujuan mengabdi pada Allah 

maka akan sia-sia Karena 

kebahagiaan seseorang 

tergantung dari kedekatannya 

kepada Allah.  

 Adapun Abd al-rauf 

Singkel dalam bertabaruk 

dengan waktu-waktu tertentu 

dengan senantiasa menjaga 

waktu tersebut dengan berzikir. 

Ia membaca al-Ikhlas sebanyak 

sepuluh kali setiap selesai salat 

wajib. Melakukan shalat Duha 

dan setelahnya membaca 

subhana Allahi wa al-hamdu li 

Allahi wa la ilaha illa Allahu wa 

Allahu akbar wa la haula wa la 

quwwata illa bi lla bi Allahi al-

„aliyyi al-azimi „adada khalqi 

Allahi bi dawami Allahi. 

Membaca Yasin dan al-Mulk 

setiap pagi dan sore. Khusus 

pada sore hari setelah salat 

maghrib, ditambah dengan 

membaca surat al-sajadah dan 

al-Waqiah. Melakukan shalat 

awwabin enam rakaat setiap 

selesai salat maghrib.  Setelah 

selesai salat awwabin, ia 

melakukan salat dua rakaat 

dengan niat memelihara iman 

sekaligus niat salat awwabin. 

Bangun malam dan melakukan 

shalat tahajud sedikitnya dua 

rakaat. Berpuasa paling sedikit 

tiga hari setiap bulannya (Oman, 

1999: 80-81). 

 

 



  

 IV. Kesimpulan  

1. Pendapat dan pandangan Henri 

Chambert Loir dan Claude 

Guillot relatif objektif di dalam 

memaparkan pengertian 

karamah dan tawasul di dalam 

buku Le Culte Dans Le Monde 

Musulman. Karena mereka 

melihat sendiri melalui 

penelitian langsung melalui 

hasil wawancara dengan 

masyarakat sekitar Jawa 

tentang adanya karamah dan 

tawasul 

2. Pendapat dan pandangan Henri 

Chambert Loir dan Claude 

Guillot tidak disertai ayat al-

Quran, hadis, dan pendapat 

dari salafu al-Salih. Sehingga 

ada kelemahan pandangan 

yang musti penulis luruskan 

dan tambahkan. 

3. Pengeramatan para wali 

menurut Henri Chambert Loir 

dan Claude Guillot adalah juga 

terkait dengan dengan identitas 

manusia. Sebagai agama 

universal, Islam tidak 

memenuhi kebutuhan primer 

manusia untuk menjadi 

anggota suatu kelompok yang 

khusus dan terbatas 

4. Adapun Henri Chambert Loir 

dan Claude Guillot 

memandang bahwa karamah 

wali-wali di dunia Islam tidak 

bisa dinilai oleh manusia biasa. 

Karena seorang wali hanya 

diketahui oleh wali lainnya.  

5. Selain itu Chambert Loir dan 

Claude Guillot 

menggambarkan bahwa 

karamah juga berlanjut sampai 

seorang wali itu wafat. Karena 

masyarakat menganggap 

bahwa wali masih bisa 

mendengar dari dalam kubur 

dan bisa mendoakan  
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