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Pengantar 
Kepala Pusat PPIJ 

(Jakarta Islamic Centre) 
 

Alhamdulillahirabbil’alamin. Saya amat 

bersyukur, dengan kajian tentang habaib ini dapat 

dilaksanakan sebagai wujud peran penting Pusat 

Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta 

Islamic Centre) dalam mengkaji aspek-aspek sejarah 

Islam di Betawi. Dan hasil kajian itu diwujudkan menjadi 

buku 27 Habaib Berpengaruh di Betawi; Kajian 

Karya Intelektual dan Karya Sosial Habaib 

Betawi dari Abad ke-17 hingga Abad ke-21. 

Kegiatan riset ini sudah dilakukan pada tahun 2019 lalu dan berhasil meriset 27 

dari 50 habaib yang ditargetkan. Dan ke depannya akan tetap dilanjutkan hingga 

tuntas mencapai 50 habaib berpengaruh di Betawi. 

Pada tahun-tahun sebelumya Jakarta Islamic Centre telah melakukan 

kajian tentang Genealogi Intelektual Ulama Betawi, Majelis Taklim Kitab Kuning 

di Betawi dan Ekonomi Keulamanan Betawi. Riset-riset tersebut seakan menjadi 

sebuah ‘puzzle’ Ensiklopedia Islam di Betawi dengan kepingan terakhirnya riset 

habaib di Betawi. Riset habaib ini memperkuat kajian-kajian yang telah 

dilakukan sebelumnya sehingga dapat menjadikan Jakarta Islamic Centre 

sebagai rujukan dan pusat kajian Islam di Betawi. 

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan selamat atas selesainya 

riset ini. Semoga buku ini memberikan banyak manfaat. 

 

Jakarta, 4 Oktober 2022 

 

KH. M. Subki, Lc 
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Habaib dan Penyebaran 
Islam di Betawi 

 

 

Para ilmuwan sejarah telah bersepakat bahwa keturunan Arab punya 

peran sentral dalam penyebaran Islam di Indonesia. Sejarawan Ahmad Salabi 

dalam Ensiklopedia Sejarah Islam, menuliskan bahwa peradaban Islam di Afrika 

dan Asia, termasuk Indonesia tidak lepas dari peran migrasi para ulama di 

selatan Jazirah Arab ke wilayah-wilayah tersebut. Peran Sadah (lapisan 

masyarakat di Hadramaut) dan Asyraf (keturunan Hasan dan Husein anak Ali) 

dalam penyiaran agama Islam di Indonesia menjadi fakta sejarah yang tak bisa 

terbantahkan. Baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. 

 

Melacak Asal-usul Habaib di Indonesia 

Habib, siapakah dia? Gambaran Habib bagi masyarakat Indonesia 

barangkali adalah seorang laki-laki berwajah Arab, berjanggut, bersorban, dan 

mengenakan gamis. Namun, di luar soal tampilan, biasanya seorang Habib 

memiliki banyak sekali jamaah yang rutin menghadiri kegiatan keagamaan yang 

dilakukan olehnya. Namun siapakah sebenarnya Habib itu? Sejarah mencatat, 

keberadaan para Habib di Indonesia sudah berlangsung lama sejak sebelum 

kemerdekaan. 

Pada tahun 2017, di Indonesia diperkirakan terdapat sebanyak 500 ribu 

– 1,5 juta jiwa keturunan Alawiyin asal Hadhramaut. Pendataan terhadap kaum 

Alawiyin tersebut pertama kali dilakukan pada tahun 1932-1940. Dari hasil 

pendataan tersebut, tercatat terdapat 68 marga atau kabilah (kaum dari satu 

ayah) kaum Alawiyin. Sementara, di luar itu terdapat 239 marga Arab di 

Indonesia yang tidak termasuk keturunan Alawiyin. Artinya, jumlah marga 

keturunan Nabi lebih kecil dibanding marga Arab lainnya
1
. 

 
1 Reja Hidayat, “Dinamika Menelusuri Silsilah Para Habib”, dari laman https://tirto.id/dinamika-

menelusuri-silsilah-para-habib-chda, diakses 25 Desember 2017. 

https://tirto.id/dinamika-menelusuri-silsilah-para-habib-chda
https://tirto.id/dinamika-menelusuri-silsilah-para-habib-chda


 
 

Di antara nama Habib-habib di Indonesia yang mempunyai nama 

dalam lingkup nasional adalah Habib Ali bin Abdurrahman Alhabsyi atau 

lebih populer dengan nama Habib Ali Kwitang, Pendiri Majelis Ta’lim Kwitang, 

Jakarta; Habib Ali Alatas, mantan Menteri Luar Negeri; dan yang belakangan 

banyak menghiasi berita media nasional, Habib Rizieq Shihab, pendiri dan 

ketua FPI (Front Pembela Islam). Selain nama-nama tersebut masih banyak 

Habib-habib lainnya yang mempunyai pengaruh besar. 

“Habib” yang yang secara tekstual berarti “kekasih” adalah gelar 

kehormatan yang ditujukan kepada para keturunan Nabi Muhammad SAW yang 

tinggal di daerah Lembah Hadhramaut, Yaman; Asia Tenggara; dan Pesisir 

Swahili, Afrika Timur
2
. Lebih spesifik lagi, definisi “keturunan” ini mesti dari 

keturunan Husein, yakni putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra (putri 

Nabi Muhammad SAW)
3
. 

Secara pemaknaan, Quraish Shihab memberikan penjelasan yang lebih 

detail mengenai Habib, “Habib itu orang yang mengasihi dan dikasihi. Jadi 

kalau ‘mengasihi’ dalam 

bahasa Arab itu artinya 

‘muhib’. Kalau ‘yang 

dikasihi’ itu ‘mahbub’. 

Kalau ‘habib’, bisa berarti 

subjek bisa berarti objek. 

Jadi, ‘habib’ tidak boleh 

bertepuk sebelah tangan, 

hanya mau dicintai tapi 

tidak mencintai orang,” 

ujar Quraish Shihab dalam sebuah wawancara
4
. 

Asal muasal keberadaan para Habib dapat dilacak dari pendirinya, yaitu 

Ahmad bin Isa (wafat tahun 345 H). Pria yang lebih dikenal dengan nama Al-

Imam Ahmad bin Isa atau al-Imam al-Muhajir ini adalah generasi ke-8 dari 

 
2 Ismail Fajrie Alatas, Habaib in Southeast Asia, The Encyclopedia of Islam Three (Leiden: Brill, 

2018), hlm 56. 
3 Arbi Sumandoyo, “Kita Harus Bisa Memilah antara Sayid dan Habib”, dari laman 

https://tirto.id/kita-harus-bisa-memilah-antara-sayid-dan-habib-chc8, diakses 3 November 
2017. 

4 Zen RS dan Ahmad Khadafi, “Banyak Habib yang Tidak Mencerminkan Akhlak yang Baik”, dari 
laman https://tirto.id/banyak-habib-yang-tidak-mencerminkan-akhlak-yang-baik-chxg, 
diakses 4 November 2017. 

https://tirto.id/kita-harus-bisa-memilah-antara-sayid-dan-habib-chc8
https://tirto.id/banyak-habib-yang-tidak-mencerminkan-akhlak-yang-baik-chxg


  
 
keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra

5
. Secara berturut-turut garis 

keturunannya dapat dilihat dari diagram berikut ini: 

Ahmad bin Isa 

diketahui melakukan 

hijrah dari Basra ke 

Hadhramaut (Yaman) 

bersama keluarganya 

pada tahun 317 H 

untuk menghindari 

Dinasti Abbasiyah yang 

sedang berkuasa pada 

saat itu. Sebelum ke 

Yaman, Ahmad bin Isa 

diketahui pernah 

melakukan hijrah dari 

Makkah ke Madinah, dia kemudian tinggal di dekat kuburan buyutnya. Di 

Madinah, beredar isu bahwa para keturunan Rasul akan mengambil alih 

kekuasaan. Isu tersebut membuat pemerintah yang berkuasa saat itu cemas 

sehingga banyak keturunan Nabi yang diburu dan bahkan dibunuh. Karena hal 

itu lah, akhirnya Ahmad bin Isa dan keluarganya memutuskan untuk berhijrah
6
. 

Sementara, versi lain mengatakan bahwa Ahmad bin Isa adalah seorang 

yang ‘alim, ‘amil (mengamalkan ilmunya), hidupnya bersih dan wara’ (pantang 

bergelimang dalam soal keduniaan). Di Irak beliau hidup terhormat dan 

disegani, mempunyai kedudukan terpandang, dan mempunyai kekayaan cukup 

banyak. Mereka hijrah ke Hadhramaut bukan karena dimusuhi atau dikejar-kejar 

oleh penguasa, melainkan karena lebih mementingkan keselamatan akidah 

keluarga dan pengikutnya. Mereka hijrah dari Basrah ke Hadhramaut mengikuti 

contoh kakek buyutnya, yaitu Muhammad Rasulullah SAW yang hijrah dari 

Makkah ke Madinah
7
. 

Ahmad bin Isa wafat di Husaisah, salah satu desa di Hadhramaut, pada 

tahun 345 Hijriah. Beliau mempunyai dua orang putera yaitu Ubaidillah dan 

Muhammad. Ubaidillah hijrah bersama ayahnya ke Hadramaut dan mendapat 

tiga orang putera yaitu Alwi (Alawi), Jadid, dan Ismail. Pada akhir abad ke-6 H 

 
5 Arbi Sumandoyo, Ibid. 
6 Ibid 
7 Benmashoor, “Asal Usul Para Habaib di Nusantara”, dari laman http://www.sarkub.com/asal-

usul-para-habaib-di-nusantara/, diakses 4 November 2017. 

http://www.sarkub.com/asal-usul-para-habaib-di-nusantara/
http://www.sarkub.com/asal-usul-para-habaib-di-nusantara/


 
 
keturunan Ismail dan Jadid dikatakan tidak mempunyai kelanjutan, sehingga 

mereka punah dalam sejarah, sedangkan keturunan Alwi tetap berlanjut. 

Keturunan dari Alwi inilah yang kemudian dikenal dengan kaum Alawiyin. Maka, 

secara khusus, istilah “Habib” mengacu kepada keturunan Alwi bin Ubaidillah 

(wafat awal abad ke-5 H)
8
.  

Ahmad bin Isa semasa hidupya dikenal sebagai orang yang berilmu 

tinggi dan berbudi tinggi, selain itu, beliau adalah keturunan Nabi Muhammad 

SAW, sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa beliaulah pewaris 

agama Islam serta Ahlul Bait yang sah
9
. Berdasarkan fakta tersebut, maka dalam 

perkembangannya, wilayah Hadhramaut menjadi semacam “sekolah” bagi 

orang-orang yang ingin menimba ilmu agama Islam, walaupun sebenarnya di 

sana tidak ada institusi formal. Hubungan antara murid dan guru di sana lebih 

diikat dalam bentuk ikatan spiritual. Di kemudian hari sekolah Hadhramaut 

dikenal memiliki aliran tersendiri yang disebut al-tariqa al-Alawiyya (Tarikat 

Alawiyin)
10

.  

Dengan keberadaan Tarikat Alawiyin, maka istilah Habib di 

Hadhramaut menjadi lebih luas, tidak lagi dibatasi sebatas garis keturunan. 

Lulusan sekolah Tarikat Alawiyin yang ternama pun dapat dipanggil sebagai 

Habib. Namun, bagi kalangan Alawiyin di Asia Tenggara, istilah Habib masih 

dibatasi berdasarkan garis keturunan, oleh karena itu lah muncul varian-varian 

lain dari gelar yang disematkan kepada para keturunan Nabi, yaitu Sayyid dan 

Sharif
11

. Sayyid berarti keturunan Nabi Muhammad SAW dari garis Husein, 

sementara Sharif adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dari garis Hasan
12

. 

Mengenai mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Azyumardi Azra 

merangkumnya ke dalam empat teori, yaitu Pertama, Islam dibawa langsung 

dari Arabia, yakni pada masa-masa awal tahun Hijriah; kedua, Islam 

diperkenalkan oleh para guru dan penyair “profesional”—yakni mereka yang 

memang khusus bermaksud menyebarkan Islam; ketiga, yang mula-mula masuk 

Islam adalah para penguasa; dan keempat, kebanyakan para penyebar Islam 

“profesional” ini datang ke Nusantara pada abad ke-12 dan ke-13. Mungkin 

benar bahwa Islam sudah diperkenalkan ke dan ada di Nusantara pada abad-

abad pertama Hijriah, tetapi hanyalah setelah abad ke-12 pengaruh Islam 

 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ismail Fajrie Alatas, Loc. Cit. 
11 Ibid. 
12 Arbi Sumandoyo, Loc. Cit. 



  
 
kelihatan lebih nyata. Oleh karena itu, proses Islamisasi tampaknya mengalami 

akselarasi antara abad ke-12 dan ke-16
13

. 

Dari empat teori tersebut, pada bagian manakah para Habib masuk ke 

Indonesia? Tahap pertama kedatangan para Habib dijelaskan oleh dua habib 

terkemuka, yaitu Sayid Alwi bin Thahir Al-Haddad (1957) dan Sayid 

Muhammad Naquib Al-Attas (1972 dan 2011), dan diamini oleh H. Aboebakar 

Atjeh, mereka mengemukakan bahwa para pembawa Islam kali pertama adalah 

para Habib pedagang dari Hadhramaut. Aceh merupakan daerah pertama 

berlabuhnya para Habib tersebut. Bukti dari kehadiran para Habib tersebut 

dapat dilacak dari keberadaan kuburan kaum Hadhrami di Aceh
14

. 

Tahap pertama proses Islamisasi Nusantara oleh para Habib terjadi pada 

abad-abad pertama Hijriah. Mengingat jauhnya jarak dari tempat turunnya 

wahyu dan keterbatasan teknologi transportasi, keberhasilannya masih terbatas 

pada wilayah-wilayah tertentu yang amat terbatas dan belum lagi mampu 

mencapai wilayah-wilayah lain di seluruh penjuru negeri
15

. 

Pada tahapan kedua, Musa Kazhim menjelaskan bahwa para Habib 

Alawiyin keturunan ‘Ali dan Fâthimah binti Rasulullah SAW tersebut datang 

pada abad ke-14 M. Pada periode ini, dakwah Islam berkembang sedemikian 

rupa sehingga dapat tersebar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di Asia 

Tenggara. Perkembangan tersebut mencapai puncaknya pada abad ke-15 

hingga abad ke-17 M
16

. 

 

Masuknya Islam di Betawi 

Ada cukup banyak versi tentang sejarah masuknya Islam di tanah 

Betawi. Tidak ada satu pendapat yang sama tentang kapan Islam mulai masuk 

untuk mengawali perkembangannya di wilayah ini. Pendapat yang umum, 

seperti yang dikutip Abdul Aziz, Islam masuk di tanah Betawi pada saat 

Fatahillah (Fadhillah Khan) menyerbu Sunda Kelapa untuk menghapuskan 

pendudukan Portugis
17

 tepatnya pada tanggal 22 Juni 1527.  

 
13 Azyumardi Azra, “Islamisasi Nusantara; Dakwah Damai”, dalam Peran Dakwah Damai 

Habaib/’Alawiyin di Nusantara, (Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2013), hlm 111. 
14 Musa Kazhim, “Sekapur Sirih Sejarah ‘Alawiyin dan Perannya Dalam Dakwah Damai Di 

Nusantara: Sebuah Kompilasi Bahan”, dalam Peran Dakwah Damai Habaib/’Alawiyin di 
Nusantara, (Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2013), hlm 14. 

15 Ibid 
16 Ibid., hlm 15. 
17 Abdul Aziz, Islam dan Masyarakat Betawi, Jakarta: Logos, 2002, h.41.  



 
 

Versi yang lain datang dari budayawan Betawi, Ridwan Saidi
18

, yang 

menyatakan bahwa Islam masuk pertama kali di tanah Betawi berawal dari 

kedatangan Syaikh Hasanuddin yang kemudian dikenal dengan nama Syaikh 

Quro, seorang ulama yang berasal dari Kamboja pada tahun 1409. Dari sinilah 

fase perkembangan Islam dan sejarah keulamaan di tanah Betawi terbentuk 

sebagai berikut
19

: 

1. Fase awal penyebaran Islam di Betawi dan sekitarnya (1418-

1527): Syaikh Quro, Kean Santang, Pangeran Syarif Lubang Buaya, 

Pangeran Papak, Dato Tanjung Kait, Kumpi Dato Depok, Dato Tonggara 

dan Dato Ibrahim Condet, Dato Biru Rawa Bangke. 

2. Fase lanjutan penyebaran Islam (1522-1650): Fatahillah (Fadhillah 

Khan), Dato Wan, Dato Makhtum, Pangeran Sugiri Kampung Padri, Kong 

Ja`mirin Kampung Marunda. 

3. Fase lanjutan kedua penyebaran Islam (1650-1750): Abdul Muhid 

bin Tumenggung Tjakra Jaya dan keturunannya yang berbasis di Masjid Al 

Manshur Jembatan Lima, keturunan dari Pangeran Kadilangu, Demak yang 

berbasis di Masjid Al-Makmur, Tanah Abang. 

4. Fase Pertama Perkembangan Islam (1750-sampai awal Abad ke-

19): Habib Husein Alaydrus Luar Batang dan Syaikh Junaid Al-Betawi, 

Pekojan. 

5. Fase Kedua Perkembangan Islam dari Abad ke-19 sampai 

sekarang. Dalam fase perkembangan dari Abad ke-19 inilah kemudian 

dikenal seorang ulama yang sangat berpengaruh, Mufti Betawi yakni Habib 

Usman bin Yahya, bukan saja di Jakarta, Indonesia, tetapi juga di Asia 

Tenggara.  

Menurut Habib Ismail bin Yahya bahwa dalam sebuah lawatan ulama 

Pattani, Thailand ke salah satu pondok pesantren di Sukabumi, mereka 

menemukan karya-karya Habib Usman bin Yahya dalam bahasa Arab Melayu. 

 
18 Pendapatnya ini disampaikan juga pada acara Halaqah Betawi Corner yang digelar di JIC,  Rabu, 

04 Maret 2009.  
19 Fase ini disusun oleh Ridwan Saidi. Namun,  Pada fase lanjutan penyebaran Islam (1522-1650), 

Ridwan Saidi tidak memasukan Fatahillah (Fadhillah Khan), Dato Wan, dan Dato Makhtum. 
Padahal, dari hasil kajian Jakarta Islamic Centre, ketiga nama ini memiliki peran penting dalam 
penyebaran Islam pada masa itu. Begitu pula pada fase lanjutan kedua penyebaran Islam 
(1650-1750), Ridwan Saidi juga menyatakan tidak ada rekam jejak ulama Betawi baik tertulis 
maupun lisan. 



  
 
Mereka mngatakan bahwa di tempat mereka di Pattani, karya-karya Habib 

Usman bin Yahya masih diajarkan. Beliau memang ulama yang produktif 

menulis, ada yang menyebutkan bahwa karya-karyanya berjumlah 116 buah, 

ada pula yang menyebutkan sebanyak 114 buah. Habib Ali Yahya, mantan 

Wapemred Majalah Al-Kisah, menyebutkan kepada saya bahwa karya Habib 

Usman bin Yahya ada 150-an buah. Salah seorang ulama yang masih 

menyimpan hampir semua karya-karya Habib Usman bin Yahya adalah KH. 

Tubagus Ahmad Bakri yang akrab dipanggil Mama Sempur Plered karena 

tinggal di daerah Sempur, Plered, Purwakarta. 

Seperti banyak ulama terkenal lainnya, Habib Usman bin Yahya 

mengkhususkan sebagian dari umurnya untuk “tapa jalan” dengan merogoh dan 

menambang perbendaharaan keilmuan di belahan dunia yang berbeda. Dari 

Madinah beliau pergi ke Dimyat, Mesir-kampung halaman ibunya-untuk 

bertemu dengan keluarganya. Beliau bermukim di Mesir selama delapan bulan, 

sekaligus menimba berbagai disiplin ilmu dari ulama ternama di kota itu. Tak 

lama kemudian, kakinya kembali melangkah untuk membuka daerah-daerah 

lain yang belum ia kunjungi seperti ke Tunis, Maroko, Aljazair yang 

disinggahinya masing-masing selama limadan tujuh bulan. Beliau sempat 

mengunjungi beberapa kota, seperti Marakesh dan Fezt, tempatnya menyemai 

ilmu-ilmu eksoterik (zahir) dan esoterik (batin). Selain itu, Beliau juga rajin 

menyambung kawat persaudaraan dengan jejaring ulama di sana, salah satunya 

dengan Mufti Tunis. Setelah merasa cukup, Habib Usman bin Yahya berlayar ke 

Istanbul, Turki yang ditinggalinya selama tiga bulan. Di ibukota dunia Islam itu, 

ia bertemu dengan mufti dan Syaikh al-Islam, dan menerima sebuah surat dari 

Pasya Madinah kemudian Beliau pergi ke Palestina, Suriah, dan Hadramaut. 

Beliau kembali ke Batavia (Jakarta) melalui Singapura pada 1279 H/1862 M dan 

menjadi Mufti Betawi. 

Dari hasil penelitian Ridwan Saidi dan Alwi Shahab, bahwa Majelis 

Taklim Habib Ali Kwitang (Habib Ali al-Habsyi) yang pertama kali beraktivitas 

pada tanggal 20 April 1870 merupakan yang tertua di Betawi.
20

 Setelah Habib 

Ali Kwitang wafat, majelisnya diteruskan oleh anaknya, Habib Muhammad al-

Habsyi, dan kemudian dilanjutkan oleh cucunya Habib Abdurrahman al-Habsyi. 

Dari Majelis Taklim Habib Ali Kwitang inilah muncul ulama-ulama besar Betawi, 

 
20 Disampaikan oleh Ridwan dan Saidi dan Alwi Shahab pada seminar Genealogi Intelektual Ulama 

Betawi, 27 Maret 2007 di JIC. 
 



 
 
seperti KH. Abdullah Syafi`ie (pendiri Perguruan Islam Asy-Syafi`iiyyah) dan 

KH. Tohir Rohili (pendiri Perguruan Islam Ath-Thahiriyah).  

Keduanya kemudian juga mendirikan majelis taklim, yaitu Majelis 

Taklim Asy-Syafi`iyah, di Bali Matraman, Jakarta Selatan dan Majelis Taklim 

Thahiriyah di Jalan Kampung Melayu Besar, Jakarta Selatan. Kedua majelis 

taklim ini kemudian berkembang pesat sehingga memiliki perguruan Islam, mulai 

dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Dalam 

perkembangannya, kedua majelis taklim tersebut lebih menonjol 

kepesertaannya dari kalangan ibu-ibu atau perempuan dan dipimpin oleh anak-

anak perempuan mereka. Umat Islam di DKI Jakarta, terutama kalangan 

muslimat, tidak asing dengan nama Dr. H. Tuti Alawiyah AS (penerus Majelis 

Taklim Asy-Syafi`iiyah) dan Dr. Hj. Suryani Thahir (penerus Majelis Taklim Ath-

Thahiriyah/As-Suryaniyah Ath-Thahiriyah). 

Dengan demikian, majelis taklim kitab di Jakarta atau Betawi 

merupakan instusi pendidikan yang memiliki fungsi strategis dalam 

memaksimalkan masjid sebagai tempat pendidikan umat. Hal ini dikarenakan, 

sebagian besar majelis taklim dari dahulu sampai sekarang, khususnya di Betawi, 

menjadikan masjid sebagai tempat aktifitasnya dan sangat berperan penting 

dalam melahirkan ulama Betawi yang mumpuni di bidangnya.  

 

Relasi Habaib dan Ulama di Betawi 

Di dalam kajian genealogi intelektual, mengetahui pola interaksi dapat 

mengungkapan bahan dasar atau orisinalitas ide yang mempengaruhi corak 

pemikiran habaib dan ulama di Betawi hingga sekarang ini. Misalnya, sebagian 

besar kitab-kitab yang digunakan oleh guru-guru dari Syekh KH Mohammad 

Muhadjirin Amsar Ad-Dary, di antaranya Guru Asmat, H. Mukhoyyar, Mu`alim 

H. Ahmad, Mu`alim KH Hasbialloh, Mu`alim H. Anwar, H. Hasan Murtaha, 

Syekh Muhammad Tohir, Guru Manshur Jembatan Lima, Ahmad bin 

Muhammad, KH Sholeh Ma`mun (Banten), dan Syekh Abdul Majid yang sangat 

bercorak hadrami (berasal atau dipengaruhi oleh pemikiran para habaib)
21

. 

Di Betawi, pola interaksi antara ulama dan habaib sangat berbeda 

dengan apa yang terjadi di tempat lain. Dengan kata lain tidak ada hierarki status 

atau stratifikasi antara posisi habaib setara dengan ulama. Bahwa benar banyak 

ulama besar Betawi, seperti KH Abdullah Syafi`i, KH Tohir Rohili, KH Fatullah 

 
21 https://sites.google.com/site/majelismahbbah/habaib-dan-ulama-di-betawi 

https://sites.google.com/site/majelismahbbah/habaib-dan-ulama-di-betawi


  
 
Harun, KH Hasbialloh, KH Ahmad Zayadi Muhajir, KH Achmad Mursyidi, Syekh 

KH Muhammad Muhadjirin Amsar Ad-Dary, mu`allim KH M Syafi`i Hadzami, 

dan mu`allim Rasyid berguru kepada habaib terkemuka di Jakarta, yaitu kepada 

Habib Ali Bin Abdurrahman Al-Habsyi (dikenal dengan nama Habib Ali 

Kwitang) dan kepada Habib Ali Bin Husien Al-Attas (dikenal dengan nama 

Habib Ali Bungur)
22

. 

Ulama Betawi lainnya berguru juga kepada Habib Salim Bin Jindan, 

Otista, Jakarta Timur. Tetapi pada saat yang sama, ulama Betawi tersebut juga 

berguru kepada para kyai dan tuan guru yang asli Betawi yang sebagian besar 

tidak pernah berguru kepada habaib di Indonesia. Bahkan, dari kalangan habaib 

ada juga yang berguru kepada ulama Betawi. Seperti Habib Abdullah Syami, 

seorang allamah yang terpandang di Jakarta yang sangat dihormati kualitas 

keilmuannya sering datang mengaji di majelis-majelis ta`limnya muallim KH. M. 

Syafi`i Hadzami
23

. 

Interaksi yang terjadi antara habaib dan ulama di Betawi sangat cair dan 

harmonis dalam konsep kesetaraan. Sehingga bukan menjadi persoalan ketika 

Mu`allim Radjiun Pekojan, seorang ulama Betawi, dapat menikahi seorang 

syarifah dari keluarga habaib. Sesuatu yang sulit terjadi di tempat lain. Begitu 

pula dengan masyarakat Betawi. Kualitas penghormatan mereka terhadap 

habaib sama saja dengan kualitas penghormatan mereka terhadap ulama. 

Misalnya, di rumah-rumah orang Betawi, foto-foto yang terpasang bukan hanya 

foto para habaib tetapi juga ulamanya. Haulan seorang habib sama ramainya 

dengan haulan seorang ulama Betawi. Pola interaksi inilah yang menjadi 

warisan berharga untuk para penerusnya
24

. 

 

 
22 Ibid 
23 Ibid 
24 Ibid 



 
 

Tujuan Kajian 

 Tujuan dari kajian atau riset karya intelektual dan karya sosial habaib di 

Jakarta yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta 

(Jakarta Islamic Centre) adalah: Pertama, sebagai lanjutan dari kajian genealogi 

intelektual ulama Betawi, dalam rangka mengkaji lebih dalam peran penyebaran 

Islam di tanah Betawi dari sudut pandang habaib. 

Kedua, untuk mengetahui profil, karya intelektual dan karya habaib di 

Betawi dari abad ke-17 hingga abad ke-21 yang meliputi sanad 

nasab/keturunan, sanad keilmuan baik dari kalangan habaib maupun kalangan 

ulama serta karya intelektual dan karya sosial habaib 

  

Manfaat dan Hasil Kajian 

 Hasil kajian ini adalah berupa profil atau biografi habaib berpengaruh di 

Betawi dari abad ke-17 hingga abad ke-21. Hasil ini diharapkan dapat 

memperkaya khazanah Islam di Betawi sebagai tahap awal dari kajian lanjutan 

genealogi intelektual ulama Betawi dan peran penyebaran Islam di tanah Betawi 

dari sudut pandang habaib. 

 

Sasaran dan Obyek Kajian 

 Kajian atau riset dilakukan dalam ruang lingkup mengetahui lebih dalam 

profil serta karya intelektual dan karya soaial para habaib yang berpengaruh di 

masyarakat Betawi. Sumber data obyek riset ini adalah Habib Ismail Fahmi yang 

merupakan pernah menjadi wakil pimpinan redaksi Majalah Alkisah dan banyak 

menulis tentang habaib di Indonesia. 

Adapun obyek dari riset habaib ini adalah 50 habaib yang berpengaruh 

dalam penyebaran dan perkembangan Islam dari abad ke-17 hingga abad ke-

21 yang terdiri dari : 

1. Habib Husein bin Abubakar Alaydrus 

2. Habib Usman bin Abdullah bin Yahya 

3. Habib Yahya bin Usman bin Yahya 

4. Habib Muhammad bin Agil bin Yahya 

5. Habib Alwi bin Usman bin Yahya 

6. Habib Muhammad al-Bagir bin Alwi bin Yahya 

7. Habib Abdurrahman bin Abdullah al-Habsyi 

8. Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi 



  
 

9. Habib Abdurrahman bin Ali al-Habsyi 

10. Habib Muhammad bin Ali al-Habsyi 

11. Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Habsyi 

12. Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi 

13. Habib Ali bin Husein al-Attas 

14. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan 

15. Habib Novel bin Salim bin Jindan 

16. Habib Jindan bin Novel bin Jindan 

17. Habib Ahmad bin Novel bin Jindan 

18. Habib Abdullah bin Salim al-Attas 

19. Habib Muhammad al-Bagir bin Abdullah al-Attas 

20. Habib Alwi bin Abdullah al-Attas 

21. Habib Hud bin Muhammad al-Bagir al-Attas 

22. Habib Abdurrahman bin Segaf Assegaf 

23. Habib Husein bin Abdurrahman Assegaf 

24. Habib Zen bin Abdullah ash-Shalaibiyah Alaydrus 

25. Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf 

26. Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf 

27. Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf 

28. Habib Umar bin Abdurrahman Assegaf 

29. Habib Alwi bin Abdurrahman Assegaf 

30. Habib Abubakar bin Abdurrahman Assegaf 

31. Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas 

32. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad 

33. Habib Ja’far bin Muhammad al-Haddad 

34. Habib Abdul Qadir bin Muhammad al-Haddad 

35. Habib Salim bin Thaha al-Haddad 

36. Habib Abubakar bin Ali bin Shahab 

37. Habib Umar bin Hud al-Attas 

38. Habib Abdullah bin Husein asy-Syami al-Attas 

39. Habib Ahmad bin Abdullah al-Attas 

40. Habib Syech bin Ahmad al-Musawa 

41. Habib Syech bin Ali al-Jufri 

42. Habib Usman bin Umar Banahsan 

43. Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan 

44. Habib Abdurrahman bin Syekh al-Attas 

45. Habib Ali bin Abdul Qadir bin Sahil 

46. Habib Muhammad Rizieq bin Husein bin Syihab 



 
 

47. Habib Munzir bin Fuad al-Musawa 

48. Habib Ali bin Hasan al-Bahr, MA 

49. Habib Muhammad bin Husein Alaydrus 

50. Habib Muhammad Ridho bin Ahmad bin Yahya 

Dari 50 orang habaaib tersebut, 18 orang di antaranya masih hidup 

sedangkan 32 orang lainnya sudah meninggal. Habaib yang masih hidup dicetak 

miring (jenis huruf atau font italic) sedangkan yang sudah meninggal dicetak 

tegak. 

 

Metode Riset 

Jenis kajian atau riset ini adalah kualitatif. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan atau studi fenomenologi 

dan studi kritis. Landasan berpikir dalam  penelitian kualitatif adalah pemikiran 

Max Weber (1997) yang menyatakan bahwa pokok penelitian sosiologi bukan 

gejala sosial, tetapi pada makna-makna yang terdapat di balik tindakan 

perorangan yang mendorong terwujudnya gejala-gejala sosial tersebut. Oleh 

karenanya, metode yang utama dalam sosiologi dari Max Weber adalah 

verstehen atau pemahaman (jadi bukan erklaren atau penjelasan). Agar dapat 

memahami makna yang ada dalam suatu gejala sosial, maka seorang peneliti 

harus dapat berperan sebagai pelaku yang ditelitinya, dan harus dapat 

memahami para pelaku yang ditelitinya agar dapat mencapai tingkat 

pemahaman yang sempurna mengenai makna-makna yang terwujud dalam 

gejala-gejala sosial yang diamatinya.
25

 

Mengutip dari Suparlan, dia menjelasakan bahwa penelitian kualitatif 

memusatkan perhatiannya pada prinsip umum yang mendasari perwujudan 

satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola. 

Gejala-gejala sosial dan budaya dianalisis dengan menggunakan kebudayaan 

dari masyarakat yang bersangkutan untuk memeroleh gambaran mengenai 

pola-pola yang berlaku, dan pola-pola yang ditemukan tadi dianalisis lagi 

dengan menggunakan teori yang objektif. Penelitian kualitatif sasaran kajiannya 

adalah pola-pola yang berlaku yang merupakan prinsip-prinsip yang secara 

umum dan mendasar berlaku dan mencolok berdasarkan atas kehidupan 

manusia, maka juga analisis terhadap gejala-gejala tersebut tidak dapat tidak 

harus menggunakan kebudayaan yang bersangkutan sebagai kerangka 

 
25Seto Mulyadi, A,M.  Heru Basuki, Hendro Prabowo, Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed 

Method: Perpektif yang Terbaru untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Budaya, Depok: 
Rajawali Pers, 2019, Cet. Ke-1, hal. 47. 



  
 
acuannya. Karena kalau menggunakan kebudayaan lain atau kerangka acuan 

lainnya, maka maknanya adalah menurut kebudayaan lain; tidak objektif, 

sehingga pendekatan kualitatif jadi tidak relevan.
26

       

Sedangkan fenomenologi sendiri asalnya adalah merupakan aliran 

filsafat yang dikemukakan oleh merupakan metode untuk menjelaskan 

fenomena dalam kemurniannya. Baik berupa sesuatu sebagai hasil rekaan 

maupun berupa sesuatu yang nyata, yang berupa gagasan maupun berupa 

kenyataan. Selanjutnya dinyatakan bahwa yang penting ialah pengembangan 

suatu metode yang tidak memalsukan fenomena, melainkan dapat 

mendeskripsikan seperti penampilannya. Untuk tujuan itu, fenomenologi 

hendaknya memusatkan perhatiannya kepada fenomena tersebut tanpa 

prasangka sama sekali. Seorang fenomenolog hendaknya menanggalkan teori, 

prasangka, praanggapan agar dapat memahami fenomena sebagaimana 

adanya.
27

   

Pendekatan fenomenologi sebagai desain penelitian telah digunakan 

secara luas dalam ilmu-ilmu sosial, termasuk pendidikan dan psikologi. Fokus 

penelitian fenomenologi ialah pada wesen, essence (esensi atau hal-hal 

mendasar) invariant structure (struktur yang tetap), dan essential of live 

experience (hal-hal yang penting dari pengalaman hidup) dari sekelompok orang 

atau komunitas. Secara khusus, penekanan fenomenologi dalam disiplin ilmu 

psikologi adalah pada esensi pengalaman hidup masing-masing individu dalam 

komunitas tersebut, bukan pengalaman kelompok.
28

  Karenanya, peneliti dalam 

pandangan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-

kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu.
29

 

Dengan mennggunakan pendekatan fenomenologis, maka peneliti 

dapat menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena 

pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu 

atau komunitas, dalam hal ini komunitas majelis taklim kitab kuning di Jakarta. 

 
26Ibid.  
27Ibid., hal. 137.   
28Agustinus Bandur, Penelitian Kualitatif: Studi Multi-Disiplin Keilmuan dengan NVivo 12 Plus, 

Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019, Edisi Pertama, hal. 135. 
2929 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000, Cet. Ke-

13, hal.9.   
  



 
 

Indikator Riset 

Kajian ini menggunakan tujuh indikator yang dijadikan dasar dalam 

melakukan penilaian terhadap majelis taklim yang ada di Jakarta.  

Indikator 1 adalah data profil habib terdiri dari nama, tahun lahir/wafat, 

pekerjaan, dan alamat lengkap beserta data telepon dan akun media sosial. 

Indikator 2 adalah sanad nasab atau keturunan habib. 

Indikator 3 adalah riwayat pendidikan formal dan non formal. 

Indikator 4 adalah riwayat organisasi/ormas dan jabatan publik pemerintahan. 

Indikator 5 adalah sanad keilmuan, baik sanad keguruan kepada para habaib 

maupun kepada para ulama Betawi. 

Indikator 6 adalah sanad keilmuan murid, baik dari kalangan habaib maupun 

dari kalangan ulama Betawi. 

Indikator 7 adalah karya intelektual dan karya sosial yang dihasilkan. 

 

Mendamba Jakarta yang Lebih Religius 

Habaib dan ulama ibarat paku bumi ibukota Jakarta. Keberadaan 

mereka sangat penting dalam mendidik dan mencerdaskan umat dengan 

pemahaman Islam sekaligus melindungi umat dari pelanggaran terhadap 

hukum-hukum Allah swt. Dan dalam sejarah penyebaran dan perkembangan 

Islam di Betawi, para habaib dengan karya intelektual dan karya sosial telah 

menjadi aktor penting dalam mewujudkan suasana Jakarta yang relegius di 

masa lalu hingga masa kini. 

Kajian-kajian kitab bersanad yang dilakukan oleh habaib di Betawi 

selama ini sangat penting dalam kesinambungan atau estafeta para pengajar 

ilmu keislaman dari generasi ke generasi yang terus terjadi dan terjaga dengan 

baik sehingga umat tidak ”mati obor”, tidak kehilangan para pengajar yang 

memiliki sanad yang jelas dan umat tidak akan tersesat jika mengaji kepada 

mereka. Selain itu, dari kajian ini, kita dapat melakukan upaya pelestarian kitab-

kitab kuning melalui penguatan dan pengembangan majelis taklim-majelis taklim 

untuk mengukuhkan sentra-sentra intelektual keislaman di wilayah Jakarta. 

Tentu penguatan dan pengembangan majelis taklim-majelis taklim kitab 

yang dikembangkan oleh habaib di Jakarta harus dilakukan secara bersama oleh 

semua pihak terkait, khususnya oleh Pemprov. DKI Jakarta. Dikarenakan majelis 



  
 
taklim-majelis taklim tersebut turut memberikan kontribusi terhadap relijusitas 

kehidupan dan penguatan akhlak atau karakter masyarakatnya.  

Pemprov. DKI Jakarta dan pihak-pihak terkait juga perlu memberikan 

apresiasi terhadap para habaib ini karena kapasitas keilmuan yang dimiliki 

habaib. Mereka juga adalah ujung tombak yang langsung melakukan 

pembelajaran dan pembinaan akhlak atau karakter masyarakat secara 

berkesinambungan, jika kita memang serius mendambakan Jakarta yang lebih 

religius. 



 
 

  



  
 

 
 
 

Profil 27 Habaib 
Berpengaruh di Betawi  

Dari Abad ke-17 hingga Abad ke-21 

 

 

Riset sosial keagamaan dengan objek riset karya intelektual dan karya 

sosial habaib di Betawi ini menjadi riset yang luar biasa. Dinamika 

penelusurannya membutuhkan kegigihan, semangat, dan mental jurnalis yang 

handal. Namun menuntut kemampuan komunikasi yang baik di samping 

pemahaman adab, etika dan akhlak yang baik untuk masuk ke kalangan habaib. 

Dari 50 habaib yang ditargetkan, ada 27 habaib yang berhasil diriset yang terdiri 

dari 16 orang habaib yang sudah meninggal dan 11 habaib masih aktif berkiprah 

mengembangkan Islam di Betawi hingga kini.  

Ada 16 habaib Betawi yang sudah meninggal namun pengaruhnya 

terhadap sejarah dan perkembangan Islam di Betawi masih terasa hingga saat 

ini, antara lain sebagai berikut: 

1. Habib Husein bin Abubakar Alaydrus 

2. Habib Usman bin Abdullah bin Yahya 

3. Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi 

4. Habib Abdurrahman bin Abdullah al-Habsyi 

5. Habib Abdurrahman bin Ali al-Habsyi 

6. Habib Ali bin Husein al-Attas 

7. Habib Muhammad bin Agil bin Yahya 

8. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan 

9. Habib Abdurrahman bin Segaf bin Husein Assegaf 

10. Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf 

11. Habib Novel bin Salim bin Jindan 

12. Habib Muhammad bin Ali al-Habsyi 

13. Habib Husein bin Abdurrahman Assegaf 



 
 

14. Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Habsyi 

15. Habib Ja’far bin Muhammad al-Haddad 

16. Habib Yahya bin Usman bin Yahya 

 

Dan ada 11 habaib yang masih hidup senantiasa memberikan 

pengaruh dalam perkembangan Islam di Betawi, yakni: 

1. Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf 

2. Habib Umar bin Abdurrahman Assegaf 

3. Habib Abubakar bin Abdurrahman Assegaf 

4. Habib Muhammad Rizieq bin Husein bin Syihab 

5. Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan 

6. Habib Alwi bin Usman bin Yahya 

7. Habib Muhammad Ridho bin Ahmad bin Yahya 

8. Habib Muhammad al-Bagir bin Alwi bin Yahya 

9. Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi 

10. Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf 

11. Habib Ahmad bin Novel bin Jindan 

 

Adapun profil atau biografi serta karya intelektual dan karya sosial 27 

habaib Betawi yang berhasil diriset dan disusun berurutan berdasarkan tahun 

kelahirannya, diuraikan sebagai berikut: 



  
 

1. Habib Husein bin Abubakar Alaydrus (Keramat Luar Batang) 

Habib Husein bin Abubakar 

Alaydrus merupakan tokoh habaib yang 

sangat berpengaruh di Jakarta yang hidup 

di abab ke 18. Kondisi saat ini beliau sudah 

meninggal dunia dan dimakamkan di 

komplek Yayasan Keramat Luar Batang. 

Semasa hidup beliau banyak berkaitan 

dakwah dan perjuangan masyarakat 

terhadap penjajah Kolonial Belanda.  

Beliau hidup menetap tinggal di 

daerah Luar Batang salah satu kampung di daerah pesisir Jakarta di dekat 

pelabuhan Ikan Muara Baru Jakarta Utara. Lokasi ini pada masa itu merupakan 

kawasan penyangga pusat perdagangan di Batavia yang menjadi magnet 

perekonomian pada masa itu. Dakwahnya bukan hanya pada kalangan 

masyarakat pribumi (Betawi) di Batavia tetapi kalangan pendatang pedagang 

Tionghowa.
 30

  

Masyarakat luas lebih mengenal beliau dengan nama Habib Keramat 

Luar Batang, hal ini berkaitan dengan dengan lokasi tempat tinggal semasa 

hidupnya dan lokasi makamnya berada. Terdapat kisah dari Kampung Luar 

Batang yang berarti symbol batas wilayah antara Barat dan Utara dengan 

menggunakan sebatang bambu sebagai tanda batasnya.
31

 

Tokoh habaib yang satu ini sudah sangat terkenal hinga ke daerah-

daerah di Nusantara sebagai tujuan wisata sejarah dan religi, bahkan bagi 

masyarakat Betawi menjadi tujuan utama berziarah sebagaimana yang di 

ungkapkan Rahmat salah satu peziarah dari Jakarta Timur. Rahmat datang 

bersama rekan-rekan pengajian untuk datang dengan tujuan yang sama dengan 

banyak orang yang datang pada umumnya yaitu berziarah dan berdoa. Lokasi 

makam yang berada di muka sisi kiri masjid, membuat para penziarah bukan 

hanya datang berjiarah tetapi bisa melaksanakan shalat di Masjid tersebut.  

Antusias masyarakat untuk berziarah yang tinggi ternyata tidak 

terpengaruh wilayah tersebut yang padat penduduk dan udaranya panas tidak 

 
30Wawancara pada tanggal 29 Oktober 2019 14.00 WIb di Jakarta dengan Habib Husein Fikri 

Pengurus Yayasan Keramat Luar Batang. 
31Wawancara pada tanggal 29 Oktober 2019 14.00 WIb di Jakarta dengan Habib Husein Fikri 

Pengurus Yayasan Keramat Luar Batang. 



 
 
menghalangi orang untuk datang, sehingga di sekitar komplek makam banyak 

terdapat warung-warung penyedia kebutuhan penziarah seperti makanan dan 

souvenir.  

Para penjiarah datang kesini berkelompok atau perorangan. Mereka 

yang berkelompok biasanya seperti rombongan jamaah majlis taklim pengajian, 

keluarga besar, serta perkumpulan-perkumpulan lainnya. Penziarah datang dari 

berbagai kalangaan masyarakat tampa dibatasi oleh status social dan generasi, 

anak-anak hinga orang tua, orang biasa hingga orang luar biasa, bahkan 

pengurus Yayasan Kramat Luar Batang Habib Husein Fikri menceritakan tokoh 

dan orang-orang terkenal pun suka datang ke sini dari kalangan pejabat dan 

pengusaha. 

Habib Husein Keramat Luar Batang lahir di Migrab, dekat Hazam, 

Hadramaut sekarang Yaman Selatan. Wafatnya di Jakarta pada 24 Juni 1756 

dan haul beliau hingga saat ini sudah 272 tahun.
32

  Catatan tentang perjalanan 

hidupnya di Batavia sebagaimana yang terdapat dalam Biografi 11 Habaib 

beliau dinyatakan bahwa kedatangannya itu pada usia 20 tahunan.
33

 

Nasab beliau yaitu Husein bin Abubakar bin Abdullah bin Husein bin Ali 

bin Muhammad bin Ahmad Bin Husein bin Abdullah (Alaydrus) bin Syaikh 

Abubakar (Assakran) bin Abdurrahman (assegaf) bin Muhammad bin Ali bin 

Alwi bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad 

bin Alwi Alawiyin bin Ubaidillah bin Ahmad almuhajir bin Isa Arrumi bin 

Muhammad bin Nagieb bin Ali Uraidy bin Jafar as-Shadiq bin Muhammad al-

Baqir bin Zainal Abidin bin Al-Husein Sayyidusy-Syuhada bin Fathimah  Az-

zahra binti Muhammad SAW. 

Catatan perjalanan pendidikan yang ada dalam Biografi 11 Habaib 

menyebutkan bahwa beliau memperoleh ilmu tampa belajar (ilmu wahbi), yaitu 

keistimewaan yang ada padanya atas pemberian dari Allah tampa belajar 

dahulu. Habib Husein Fikri sebagai pengelola Yayasan menyebutkan bahwa 

beliau banyak belajar tentang ilmu-ilmu tasawuf dari guru-gurunya yaitu di 

antaranya Habib Abdullah bin Abubkaar Alaydrus (sohibul ratib alaydrus), 

Habib Abdullah bin Alwi Alhadad (sohibul ratib alhadad) dan para alim sufi.
34

 

 
32 Wawancara pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 14.00 WIb di Jakarta dengan Habib Husein Fikri 

Pengurus Yayasan Keramat Luar Batang. 
33Tim Majelis Khoir Murrotilil Qur’an Wattahfidh. Biografi 11 Habaib seri 1.Majelis Khoir 

Publisihing: Malang Jawa timur. 
34Wawancara pada tanggal 29 Oktober 2019 14.00 WIb di Jakarta dengan Habib Husein Fikri 

Pengurus Yayasan Keramat Luar Batang. 



  
 

Perjalanan dakwah beliau yang berseumber dari cerita lisan dan tulisan, 

yaitu  diantaranya bahwa kisahnya beliau pernah dipenjara di Glodok, ada juga 

kisah tentang seorang tentara Belanda yang baik dan suka menyapa ketika 

bertemu suatu ketika diramalkan akan menjadi seorang Gubernur di Batavia dan 

hal itu terbukti sehingga setelah menjadi Gubernur, tentara itu memberikan 

hadiah harta untuk habaib yang ditolaknya, kisah lainnya yaitu  bahwa beliau 

mengajar dan berdakwah di langgar kampung baru dan murid yang terkenal 

yaitu seorang saudagar Tionghowa H. Abdul Kadir yang makamnya berada di 

samping makam beliau. 

Habib Husein memiliki kelebihan dalam keilmuan tasawuf dan salah 

satu karya intelektual terdapat dalam bacaan shalawat sebagaimana terlampir. 

Selain itu beliau merupakan pribadi yang sangat menghormati dan menyangi 

orang tua sehinnga pesan wasiatnya yaitu agar selalu berbakti kepada orang tua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplek Makam Keramat Luar Batang 

  

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Pengurus Yayasan Kramat Luar Batang, 

Habib Fikri Alaydrus 

 

[Periset : Dr. Mohammad Ziaulhaq M., MPD] 



  
 

2. Habib Usman bin Yahya (Mufti Betawi) 

Berbicara peran habib di Nusantara, 

tidak bisa lepas dari peran habib yang satu ini. 

Ia bukan hanya dikenal ‘alim dan menjadi 

Mufti Batavia pada masanya, namun sampai 

hari ini kitab-kitabnya masih terus dikaji di 

mana-mana.  

Ia adalah Habib Usman bin 

Abdullah Bin Yahya. Lahir di Pekojan, 

Jakarta, pada 17 Rabiul Awal 1238 H (1822 

M). Ayahnya, Habib Abdullah bin Agil bin 

Umar bin Yahya. Sedangkan ibunya adalah 

Asy-Syaikhah Aminah binti Abdurrahman Al-

Mishri. Pada usia tiga tahun, ketika ayahnya kembali ke Mekah, ia diasuh oleh 

kakeknya, Abdurrahman al-Misri, yang mengajarinya dasar-dasar ilmu agama, 

bahasa Arab dan ilmu falak. 

Ia wafat pada 1331 H (1914 M), jenazahnya dimakamkan di TPU Karet, 

Jakarta. Namun di kemudian hari, saat ada penggusuran makam pihak keluarga 

berusaha memindahkan tanah kuburnya ke Pondok Bambu. Kini makamnya 

kerap diziarahi para peziarah. Terletak di sebelah selatan masjid Al-Abidin, 

Pondok Bambu, Jakarta Timur. 

 

Belajar ke Banyak Negara 

Pada usia 18 tahun ia menyusul ayahnya ke Makkah dan belajar ilmu 

agama dari sejumlah ulama di tanah suci. Di antara gurunya adalah Sayid 

Ahmad Zaini Dahlan yang buku-bukunya hingga kini banyak diajarkan di 

berbagai pesantren.  

Tujuh tahun di Mekah, Habib Usman kemudian belajar ke Hadramaut. 

Di sini selama beberapa tahun ia belajar pada para ulama setempat di antaranya, 

Habib Abdullah bin Husin bin Thahir, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, 

Habib Alwi bin Saggaf Al-Jufri, Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahar. 

Kemudian ia kembali ke Mekah dan terus ke Medinah. Antara lain, ia 

menuntut ilmu pada Syekh Muhammad Al-Azab pengarang kitab Maulid Azab 

yang banyak dibacakan pada acara-acara maulid di Indonesia. 



 
 

Selepas dari menuntut ilmu di Hadramaut, keinginannya untuk selalu 

menuntut ilmu seakan tak pernah pupus dan luntur. Habib Usman kemudian 

meneruskan perjalanannya ke Mesir dan belajar di Kairo selama 8 bulan. Dari 

Kairo lalu meneruskan perjalanan ke Tunisia dan berguru kepada Asy-Syaikh 

Abdullah Basya.  

Ia melanjutkan ke Aljazair dan berguru kepada Asy-Syaikh 

Abdurrahman Al-Maghrabi. Ia juga melakukan perjalanan ke Istambul, Persia, 

dan Syria. Setelah itu kemudian kembali ke Hadramaut. Dalam perjalanannya 

ke beberapa negara tersebut, beliau banyak mendapatkan berbagai macam 

ilmu, seperti Fikih, Tasawuf, Tarikh, ilmu Falak, dan lain-lain. 

Di negara-negara Afrika Utara itu ia memperdalam ilmu syariah. 

Kemudian meneruskan perantauannya ke Siria menemui para ulama di negara 

tersebut, sebelum meneruskan perjalanannya ke Turki, yang masih berbentuk 

kesultanan.  

Pada 1862 H (1279 M), ia kembali ke Batavia (Jakarta) dan menetap 

disana. Di Batavia ini, ia diangkat menjadi mufti menggantikan Syeikh Abdul 

Ghani, mufti sebelumnya yang telah lanjut usia. Pada tahun 1899-1914 diangkat 

sebagai Adviseur Honorer untuk urusan Arab di kantor Voor Inlandsche Zaken. 

 

Produktif Berkarya 

Salah satu yang menjadi pembeda Habib Usman dengan ulama lain 

pada saat itu adalah, di samping rajin menulis, ia mendirikan sendiri percetakan 

yang dikenal dengan percetakan batu, karena klise/negatifnya masih dibuat 

dengan batu. Hasil dari usaha percetakannya itu untuk hidupnya sehari-hari 

bersama keluarga.  

Di majelis taklimnya berdatangan masyarakat dari segala penjuru 

Jakarta dan sekitarnya, termasuk para ulama. Di antara muridnya adalah Habib 

Ali al-Habsyi, pendiri majelis taklim Kwitang yang hingga kini masih beraktivitas, 

diteruskan cucunya, Habib Abdurahman. 

Ada lebih dari 116 karyanya, di antaranya ialah:   

1. Adab al-Insan 

2. al-Qawanin as-Syar’iyyah li Ahli al-Majalis al-Hukmiyyah wa al-Iftaiyyah 

3. Al-Qur’an Wa ad-Dua 

4. An-Nashihat al-Aniwah 

5. As-silsilah an Nabawiyah 



  
 

6. At-Tuhfat al-Wardiah 

7. Ath-Thariq ash-Shahihah 

8. Atlas Arabi 

9. Bab al-Minan 

10. Buku Pelajaran Bahasa dan Ukuran Benda 

11. Cempaka Mulia 

12. Gambar Makkah dan Madinah 

13. Hukum Perkawinan 

14. I’anatut Mustarsyidin 

15. Ilmu Falak 

16. Ilmu Kalam 

17. Iqazhuniyan fimaa yat ‘alqu bilahillah was Shiyam   

18. Irsyad al-Anam 

19. Ishlah al-Hal 

20. Jam’al-Fawaid  

21. Kamus Arab Melayu 

22. Keluarga 

23. Khawariq al-adat 

24. Khutbah Nikah 

25. Kitab al-Faraid 

26. Kitab al-Manasik 

27. Maslak al-Akhyar 

28. Maslakul Akhyar   

29. Membahas Al-Qur’an dan kesalahan dalam berdoa 

30. Muthala’ah 

31. Nafais an-Nihlah 

32. Perhiasan 

33. Ringkasan Hukum Pengunduran Diri Istri Secara Sah 

34. Ringkasan Ilmu Adat Istiadat 

35. Ringkasan Seni Membaca Al-Qur’an 

36. Ringkasan Seni Menentukan Waktu Sah untuk Shalat 

37. Ringkasan Tata Bahasa Arab 

38. Ringkasan Undang-Undang Saudara Susu 

39. Ringkasan Unsur Unsur Doa 

40. Risalah Dua Ilmu 

41. Sa’adal al-Anam 

42. Saghauna Sahaya 

43. Sifat Dua Puluh 



 
 

44. Silsilah Alawiyah 

45. Soal Jawab Agama 

46. Ta’bir Aqwa’adillah 

47. Taudhih al-Adillah 

48. Terjemah Rukun Islam. 

49. Thariqussalamah minal Khusran wan Nadamah  

50. Tujuh Faedah 

51. Zahr al-Basim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara bersama Habib Alwi bin Yahya, 

keturunan ke-5 Habib Usman Bin Yahya. 

 

[Periset : Fathurrochman Karyadi] 



  
 

3. Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi (Kwitang) 

Hampir jarang umat Islam di Ibu 

Kota yang tak mengenal tokoh satu ini. 

Namanya senantiasa abadi di telinga 

masyarakat hingga hari ini. Mutiara ilmunya 

terus menyebar melalui murid-muridnya 

yang cemerlang. Majelis taklimnya terus 

ramai dan makamnya senantiasanya 

diziarahi.  

Ia adalah Habib Ali bin 

Abdurrahman al-Habsyi, atau dikenal 

dengan nama Habib Ali Kwitang. Dalam 

sejarahnya, ia lahir di Jakarta, 20 April 1870 

atau 20 Jumadilula 1286, wafat di Jakarta, 

13 Oktober 1968. 

Ayahnya, Habib Abdurrahman al-Habsyi adalah seorang ulama dan da'i 

keturunan Sayid Hadrami yang dikenal hidup zuhud. Ayahnya meninggal dunia 

saat Ali dalam usia kecil. Sedangkan ibunya, perempuan sholehah puteri 

seorang ulama Betawi dari Kampung Melayu.  

 

Ke Hadramaut dan Makkah  

Habib Ali remaja, sekira di usia 11 tahun, berangkat ke Hadramaut 

untuk memperdalam Islam. Tempat pertama yang ditujunya ialah ke rubath 

Habib ‘Abdur Rahman bin ‘Alwi al-’Aydrus. Di sana ia menekuni belajar dengan 

para ulamanya, antara yang menjadi gurunya ialah Shohibul Maulid Habib ‘Ali 

bin Muhammad al-Habsyi, Habib Hasan bin Ahmad al-’Aydrus, Habib Zain bin 

‘Alwi Ba’Abud, Habib Ahmad bin Hasan al-’Aththas dan Syaikh Hasan bin 

‘Awadh.  

Ia juga berkesempatan ke al-Haramain dan meneguk ilmu daripada 

ulama di sana, antara gurunya di sana adalah Habib Muhammad bin Husain al-

Habsyi (Mufti Makkah), Sayyid Abu Bakar al-Bakri Syatha ad-Dimyati, 

(pengarang kitab I’aanathuth Thoolibiin) Syaikh Muhammad Said Babsail, 

Syaikh ‘Umar Hamdan. 

Tak hanya belajar di tempat leluhurnya, Habib Ali juga menunaikan haji, 

tercatat sebanyak tiga kali. Pertama 1311 H/1894 M pada masa Syarif Aun, 



 
 
kedua 1343 H/1925 M pada masa Syarif Husein, dan 1354 H/1936 M pada 

masa Ibnu Saud dan pergi ke Madinah 2 kali. 

 

Berdakwah di Tanah Air 

Habib Ali di samping dikenal sebagai pribadi yang alim, ia dikenang 

masyarakat sebagai pencetus maulid akhir Kamis bulan Rabiul Awwal setelah 

wafatnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi sejak 1338 H/1920 M sampai 

1355 H/1937 M di madrasah Jamiat Kheir.  

Tentunya, yang lebih dikenal lagi dari dakwah beliau ialah pengajian 

tetap di Majlis Taklim Kwitang yang diadakan setiap hari Minggu pagi sejak 

kurang lebih 70 tahun yang lalu. Hingga hari ini, peserta pengajian yang 

berpuluh-puluh ribu aktif mengikuti. Kini dakwah tersebut terus dilanjutkan oleh 

murid-muridnya menebar luas sampai desa-desa terpencil. 

Pada 1940-an, Habib Ali juga membangun Masjid Al-Riyadh di Kwitang 

serta di samping masjid tersebut didirikannya sebuah madrasah yang diberi 

nama Madrasah Unwanul Falah. Tanah yang digunakan untuk membangun 

masjid tersebut merupakan wakaf yang sebagian diberikan oleh seorang Betawi 

bernama Haji Jaelani (Mad Jaelani) asal Kwitang. 

Tak terhitung jumlah ulama Betawi yang pernah menjadi muridnya atau 

pernah belajar di madrasah yang didirikannya. Di antara muridnya yang terkenal 

adalah KH. Andullah Syafi’i (pendiri majlis taklim Assyafi'iyah, KH. Thahir Rohili 

(pendiri majlis taklim Ath-Thahiriyah dan KH. Fathullah Harun (ayah dari Dr. 

Musa Fathullah Harun, seorang bekas pensyarah UKM). 

Di samping itu, dalam catatan Habib Ali juga berdakwah ke Singapura, 

Malaysia, India, Pakistan, Srilangka, dan Mesir. Maka tak heran ia merupakan 

tokoh ternama pada zamannya. Bisa dipastikan siapa pun ulama dan dari mana 

pun asalnya, jika berkunjung ke Jakarta maka mereka menyempatkan diri 

berkunjung ke Kwitang.  



  
 
Karya Tulis 

Ada tiga kitab yang berhasil ditelusuri dan diyakini karya Habib Ali 

Kwitang. Yaitu: Al-Azhar Al-Wardiyyah fi As-Shuurah An-Nabawiyyah, Ad-Durar 

fi As-Shalawat ala Khair Al-Bariyyah, dan Qurrat al-‘ain fi Ahadits Sayyid al-

Kaunain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara karya Habib Ali Kwitang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buku Biografi Habib Ali Kwitang yang ditulis oleh cucunya,  

Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Habsyi dan Prasetyo Sudrajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Ustadz M. Syafi’i atau Anto Jibril, 

pengurus Maktab Habib Ali Kwitang. 

[Periset : Fathurrochman Karyadi] 



  
 

4. Habib Abdurrahman bin Abdullah al-Habsyi (Cikini) 

Mencari data dan informasi tentang 

keberadaan makam Habib Abdurahman al-

Habsyi Cikini tidak terlalu sulit karena banyak 

masyarakat yang mengetahuinya sehingga 

lokasinya mudah ditemukan, akan tetapi 

kondisi tersebut berbeda dengan informasi 

mengenai identitas beliau agak sedikit 

informasi yang diketahui oleh masyarakat, 

kebanyakan mereka mengetahui hanya kisah-

kisah perjalanan hidup beliau. 

Habib Abdurahman Cikini lahir di 

Daerah Semarang Kampung Arab. Beliau 

merupakan generasi pertama dari garis 

keturunan keluarga yang lahir di Nusantara 

atau generasi kedua yang menetap di Nusantara. Menurut riwayat abahnya yang 

bernama Muhammad bin Husein adalah yang pertama kali datang dari 

Hadhramaut kemudian menetap di Pontianak dan dikisahkan oleh cicitnya 

Habib Abdurahman bin Muhdor juga beliau ikut mendirikan kesultanan 

Hasyimiyah Pontianak bersama keluarga Al Qadri cerita ini masih menjadi 

perdebatan oleh sebab itu penulis tidak akan membahasnya lebih jauh akan 

fokus kepada Habib Abdurahmannya saja.
35

  

Nasab beliau yaitu Abdurahman bin Abdullah bin Muhammad bin 

Husein bin Abdurahman bin Husein bin Abdurahman bin Alhadi bin Ahmad bin 

Muhammad bin Alwi bin Abubakar (al-Habsyi) bin Ali al-Faqih bin Ahmad al-

Faqih bin Muhammad Assadilah bin Hasan Atturabi bin Ali bin Muhammad bin 

Ali bin Muhammad bin Ali  bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Alawiyyin bin 

Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa Arrumi bin Nagieb bin Ali Uraidy bin Jafar 

ash-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Zainal Abidin bin Al-Husein Sayyidusy-

Syuhada bin Fathimah Az-Zahra binti Muhammad SAW.  

Habib Abdurahman tinggal di Jakarta halaman rumah Raden Saleh atau 

Saleh bin Husein bin Yahya tepatnya dan menikah dengan seorang wanita asal 

Jakarta Jatinegara yang bernama Nyai Salmah. Di halaman rumah beliau ini 

berdiri sebuah langar (mushola) beliau mengajar beliau merupakan salah satu 

 
35 Tim Majelis Khoir Murrotilil Qur’an Wattahfidh. Biografi 11 Habaib seri 1.Majelis Khoir 

Publisihing: Malang Jawa timur,39. 



 
 
guru dari Habib Ahmad bin Alwi al-Haddad (Habib Kuncung) dan murid-murid 

yang istiqamah menjadi ulama besar, ilmu yang diajarkannya lebih banyak ilmu-

ilmu tasawuf. 

Habib Abdurahman bin Muhdor menceritakan bahwa beliau berdakwah 

di Nusantara sudah sampai ke wilayah Jauh yaitu Sulawesi dan Jawa Timur, 

selain berdakwah beliau juga ikut berperang sebagai Panglima Perang di 

Sulawesi dan Jawa Timur.
36

  

Mushola di atas tersebut menjadi cikal bakalnya berdirinya masjid jami 

Al-Makmur yang berlokasi di pinggir jalan raya Cikini, setalah dipindahkan 

digotong bersama-sama halaman rumah Raden Saleh yang pada waktu itu 

berbahan kayu.  

Masjid Al Makmur dahulu julukannya masjid “segengam beras”, 

dikisahkan awalnya ketika dipindahkan digotong oleh masyarakat ke tempat 

barunya masih berbahan kayu, dan pada waktu itu akan dilakukan renovasi dan 

bagi yang menyumbang banyak dalam bentuk beras segengam, yang kemudian 

dijual dan ditukarkan untuk membeli bahan bangunan.  

Habib Abdurahman bersahabat dengan Habaib Syech bin Ahmad 

Bafaqih di Botoputih Surabaya, selain bersahabat beliau juga banyak bertukar 

pengetahuan dan informasi, oleh sebab itu beliau termasuk gurunya selain beliau 

belajar di Hadramaut.  

Cerita beliau dimasyarakat banyak salah satu adalah karomah dari 

Habib Abdurrahman yaitu tentang keberadaan air yang keluar secara deras dari 

dalam makamnya saat akan dipindahkan. Sehingga namanya pun dikenal 

dengan Habib Cikini. Masyarakat pun berduyun - duyun mendatangi makam 

tersebut untuk keperluan mengambil air tersebut, mereka meyakini bahwa air itu 

memiliki khasiat untuk mengobati berbagai penyakit. Selain itu akibat keluarnya 

air yang mengalir deras tersebut pemindahan makam urung dilakukan dan 

makamnya tetap berada di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat hingga saat ini. 

Beliau wafat di Jakarta pada tahun 1296 H/1881 M saat anaknya Habib 

Ali Kwitang berusia 12 Tahun, makam beliau berada di belakang Hotel Sofyan, 

di antara Jalan Cikini Raya dan Kali Ciliwung, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. 

Di atas makamnya tersebut kemudian didirikan sebuah bangunan sederhana 

yang dimaksudkan awalnya sebagai qubah kamnya dan sekanta sedangkan 

 
36 Wawancara pada tanggal 3 November 2019 pukul 14.00 dengan Habib Abdurahman bin Muhdor 

di Cikini Jakarta Pusat. 



  
 
sekarang. Meski tak seramai makam putranya sendiri, dari waktu ke waktu 

makamnya kerap diziarahi orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habib Abdurrahman al-Habsyi Cikini dan Makamnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Habib Muhdor Cicit Habib Abdurrahman al-Habsyi dan 

Habib Amin, pengurus Kramat Makam Cikini 

 

[Periset : Dr. Mohammad Ziaulhaq M., MPD] 



 
 

5. Habib Abdurrahman bin Ali al-Habsyi 

Habib Abdurahman bin Ali al-

Habsyi merupakan putra Habaib sangat 

terkenal dan berpengaruh di tanah Betawi 

yang di istilahkan bapaknya majelis taklim 

Jakarta yang berasal dari Kwitang yaitu 

Habib Ali al-Habsyi.  

Habib Abdurahman memiliki 

berbagai julukannya yaitu oleh masyarakat 

dipanggil Wan Aman dan di keluarga 

dipanggil Atung (jantung hati). Julukan Wan 

Atung dikisahkan oleh Anto Jibril karena 

beliau memiliki kebiasaan tidak mau 

memakai baju selain yang sudah dipakai 

abahnya Habib Ali Kwitang.
37

 

Perjaanan hidup beliau berada di akhir abab ke 19 hingga pertengahan 

abab 20, sepanjang hidupnya beliau lebih banyak beraktifitas mendalami dan 

mengamalkan ilmu tasawufnya. Beliau wafat dan di makamkan di daerah taman 

pemakaman umum Wakaf Said Naum di daerah Tanah Abang, lokasi makam 

ini pada tahun 1970-an di era gubernur Ali Sadikin terjadi relokasi makam ke 

daerah Karet sehingga keberadaan makamnya tidak diketahui termasuk ahli 

waris tidak bisa menyatakan dengan pasti dimana tempatnya.  

Silsilah nasab keluarga Wan Aman sebagai berikut: Habib Abdurrahman 

bin Ali bin Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammmad bin Husein bin 

Abdurrahman bin Alhadi bin Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abubakar bin 

Ali al-faqih bin Ahmad al-faqih bin Muhammad Asadillah bin Hasan Atturabi bin 

Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin 

Alwi Alawiyyin bin Ubaidillah bin Ahmad Almuhajir bin Isa Arrumi bin 

Muhammad an Nagieb bin Ali Uraidy bin Jafar as-Shadiq bin Muhammad al-

Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husein Sayyidusy-Syuhada bin Fathimah Az-

Zahra binti Muhammad SAW. 
38

 

Wan Aman Beliau lahir di Jakarta pada tahun 1890 (diperkirakan) dan 

wafat di Jakarta pada Tahun 1940 (termasuk meninggal muda), memiliki istri 

 
37Wawancara 20 Oktober 2019 Pukul 14.00 di Jakarta dengan Anto Jibril pemerhati dan penggiat 

sejarah habaib dan ulama DKI di Jakarta. 
38Makhtab Addaimi, Data Nasab personal. 
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wanita keturanan Belanda yang bernama Mariam yang awalnya beragama 

Nasrani kemudian Masuk Islam.    

Perjalanan pendidikannya beliau berguru ke abahnya sendiri ke Habib 

Ali al Habsyi Kwitang dan Habib Abdullah bin Muhksin Alathas Empang Bogor, 

dan guru non habaib yaitu Guru Mughni Sulaiman. Ilmu yang dipelajari tersebut 

pada guruNya diantaranya tasawauf dan tauhid.   

Dalam karya tulis dan intelektualnya beliau memiliki kesenangan 

mentahkik kitab-kitab yang membahas bidang keilmuan tasawuf. Diantara kitab 

yang terkenal yang “kupasnya” itu yaitu kitab karangan Syaikh Yusuf bin Ismail 

Nabhani. Kitab-kitab beliau saat ini bukti fisik kitab tersebut berada di di 

perpustakaan Anto Jibril yang berjumlah tidak kurang ada 2 kitab.
39

  

Semasa hidupnya beliau merupakan ulama tasawuf tingkat dunia, 

dengan karakternya yang tidak menampakan dirinya. Pada tahun 1930 beliau 

diangkat sebagai ketua dunia tarekah Naqsabandiyah Al-qodriyah. habib 

Abdurahman bin Muhdor bin Abdurrahman dan Anto Jibril bercerita bahwa di 

dalam kitab tarekah Naqsabandiyah Al-qodriyah terdapat nama beliau sebagai 

salah satu mursyid, sehingga dikisahkan bahwa pernah ada seorang mursyid dari 

Amerika Syaikh Hisam mencari-mencari nama Abdurahman bin Ali al-Habsyi di 

Indonesia, beliau mencari-cari sampai ke abah Anom dan kemudian dari sana 

beliau di arahkan untuk ke Jakarta Kwitang untuk mencarinya.
40

 

Habib Abdurahman bin Muhdor bin Abdurrahman (cucu) yang tinggal 

di daerah Jakarta Timur bercerita, semasa  hidupnya beliau lebih banyak dikenal 

ulama dengan karomahnya dan sudah banyak karya wirid yang sudah 

ditulisnya, diantara cerita karomah itu seperti beliau menjadi pembawa pesan 

ketika habib Ali Kwitang ingin berkunjung ke Habib Abdullah bin Mukhsin 

Alathas Empang Bogor, selanjutnya  tampa sepengetahuan abahnya Habib Ali 

Kwitang beliau sudah sampai duluan untuk menyampaikan pesan bahwa orang 

tuanya akan datang, dan betapa kagetnya Habib Ali ketika sampai disana sudah 

disambut kemudia ia bertanya siapakah yang memberitahukan kedatanganya, 

kemudia dijawab bahwa anaknya baru saja kesini ini bekas minumannya. 

Cerita lainnya beliau ketika hari wafatnya beliau di pemakaman umum 

Said Naum di Tanah Abang beliau mendatangi pengurus makam agar 

 
39Wawancara 20 Oktober 2019 pukul 14.00 di Jakarta dengan Anto Jibril pemerhati dan penggiat 

sejarah habaib dan ulama DKI di Jakarta. 
40Wawancara pada tanggal 3 November 2019 14.00 di Jakarta dengan Habib Abdurahman bin 

Muhdor bin Abdurrahman cucu beliau.  
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mempersiapkan makam untuk keluarga Kwitang dengan membawa tali sebagai 

ukuran makam tersebut, dan tidak beberapa lama datanglah orang utusan dari 

Kwitang untuk mengurus pemakaman tersebut, kemudia ia kaget karena 

makamnya sudah dikerjakan, dan ia pun menanyakannya siapakah yang 

meminta membuat makam tersebut kemudia di jawab ini atas permintaannya 

yang pada saat itu sudah meninggal.  

Kisah lainnya membawa pesan kedatangan orang tuanya di Solo Habib 

Syaikhun, mengetahui mereka akan kedatangan ulama besar Solo, maka 

tersebarlah info tersebut kekalangan ulama dan habaib sehingga banyak yang 

menyambut kedatangannya, Habib Ali ketika sampai kaget bahwa sudah 

banyak yang menyambutnya sehingga beliau bertanya kepada gurunya, 

“siapakah yang memberitahukan kedatangannya”, dijawab, “bahwa sehari 

sebelumnya anakmu Abdurrahman sudah datang memberi kabar ke saya”.
 41

 

 

[Periset : Dr. Mohammad Ziaulhaq M., MPD] 

 
41Wawancara pada tanggal 3 November 2019 Pukul 14.00 di Jakarta dengan Habib Abdurahman 

bin Muhdor bin Abdurrahman cucu beliau.  



  
 

6. Habib Ali bin Husein al-Attas (Bungur) 

Ada tiga serangkai habib di Jakarta 

yang kesohor. Mereka adalah Habib Ali 

Kwitang, Habib Salim bin Jindan, dan 

terakhir Habib Ali bin Husein al-Attas 

atau lebih dikenal dengan Habib Ali 

Bungur, yang menjadi pembahasan utama 

di sini.  

Habib Ali Bungur lahir di 

Huraidhah, Hadhramaut, 1 Muharram 

1309 H atau 7 Agustus 1891. Ia hidup 

dalam keluarga yang sangat taat beragama 

dan menjunjung tinggi tradisi para 

shalafunassalihin dari kalangan Ba'alawi. 

Pendidikan pertama kali ia dapatkan dari 

kedua orangtuanya.  

Ia merupakan ulama yang masyhur di tanah Betawi. Jika dirunut garis 

keturunannya, ia punya hubungan keturunan langsung dengan Nabi 

Muhammad SAW. Nasabnya dari Al Habib Ali bin Husein bin Muhammad bin 

Husein bin Ja’far bin Muhammad bin Ali bin Husein bin Al-Imam Al-Qutub Al-

Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bin Agil bin Salim bin Abdullah bin 

Abdurrahman Assegaf bin Mauladawilah bin Ali bin Alwi Al-Ghuyyur bin 

Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammmad Sahib Mirbath bin 

Ali Khala’ Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin ‘Ubaidillah bin Ahmad 

Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-‘Uraidhi bin Ja’far Ash-

Shadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Zaenal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi 

Thalib suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW.  

Awalnya ia tinggal di Cikini bersama-sama rakyat jelata, orang yang 

mengenal ia sering mengenang sifat ia yang hidupnya sederhana, tawadhu`, 

teguh memegang prinsip, menolak pengkultusan manusia, berani membela 

kebenaran, mendalam di bidang ilmu pengetahuan, luas dalam pemikiran, tidak 

membedakan antara kaya dan miskin, mendorong terbentuknya Negara 

Indonesia yanga bersatu, utuh serta berdaulat, tidak segan-segan menegur para 

pejabat yang mendatanginya dan selalu menyampaikan agar jurang pemisah 

antara pemimpin dan rakyat dihilangkan dan rakyat mesti dicintai.  Semasa 

hidupnya ia tak pernah berhenti dalam berdakwah. Pada akhir hayatnya, ia dan 

keluarga tinggal di Bungur, Jakarta Pusat. 



 
 
 

Masa Kecil Penuh Ilmu 

Saat usia 6 tahun telah hafal 30 Juzz Al-Qur'an di tangan Ibundanya, 

dan pada usia 12 Tahun sudah Hafal Kitab Shohih Bukhari dan Muslim serta 

kitab kitab lain seperti: Minhaj, Bahjah, Tuhfah dan fatawa Qubro. Semenjak 

usia 6 tahun ia belajar berbagai ilmu keislaman pada para ulama dan auliya yang 

hidup di Hadhramaut saat itu.  

Pada 1912 dalam usia 21 tahun ia pun menunaikan ibadah haji, serta 

berziarah ke makam datuknya Rasulullah S.A.W. Habib Ali menetap selama lima 

tahun di Makkah, yang waktunya dihabiskan untuk menuntut ilmu pada 

sejumlah ulama, yang berada di Hijaz. Pada 1917, ia kembali ke Huraidhah, 

dan mengajar di kota yang banyak memiliki pesantren itu, selama tiga tahun. 

 

Menetap di Indonesia  

Pada 1920, dalam usia 29 tahun, ia pun berangkat ke Jakarta, 

Indonesia. Hanya dalam waktu singkat, almarhum yang selalu dekat dengan 

rakyat itu, telah dapat menguasai bahasa Indonesia. Ia mula-mula tinggal di 

Cikini, berdekatan dengan Masjid Cikini, yang dibangun oleh pelukis Raden 

Saleh. Ia dengan cepat dapat menarik perhatian masyarakat setempat. Setelah 

menetap di Jakarta, ia berguru kepada para ulama yang berada di tanah air, di 

antaranya: 

1. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas (Empang-Bogor)  

2. Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas (Pekalongan)  

3. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi (Surabaya)  

4. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhor (Bondowoso)  

 

Berdakwah dan Menulis 

Dalam sejarahnya, ia dikenal sebagai sosok yang tak kenal lelah dalam 

berdakwah. Dari majelis satu ke majelis lainnya. Dan kitab fenomenal yang ia 

tulis Tajul A’ras fi Manaqib Al-Qutub Al-Habib Sholeh bin Abdullah Al-Attas, 

sebuah kitab sejarah para ulama Hadhramaut yang pernah ia jumpai, dari masa 

penjajahan Inggris di Hadhramaut, hingga sekilas perjalanan para ulama 

Hadramaut di Indonesia dan juga buku itu juga berisi tentang beberapa 

kandungan ilmu tasawuf dan Thariqah Alawiyah.  



  
 

Habib yang dikenal sebagai guru dari sejumlah ulama terkemuka di 

Betawi itu, pada masa hidupnya dikenal sebagai ulama ahli dalam bidang fikih, 

falsafah, tasawuf, dan perbandingan mazhab. Menguasai berbagai kitab kuning 

dari berbagai mazhab, Habib Ali Alatas, selama 56 tahun telah mengabdikan diri 

untuk perjuangan agama. Bukan saja di Indonesia, juga di Malaysia dan 

Singapura, banyak muridnya 

Habib Ali Bungur tak pernah berhenti memberikan pengajaran kepada 

Muslimin. Busana khas beliaujubah dan serban serta selempang hijau (radi). Ia 

pun naik becak atau kendaraan umum, karena sikap ia yang ingin berdiri diatas 

kaki sendiri. Sering di antara murid-muridnya memaksa ia untuk menaiki 

mobilnya karena beca telah sukar dan melihat umur Habib tadi sudah lanjut.  

 Haji Abu Bakar Aceh, anggota MPR, secara tepat menyatakan bahwa 

Almarhum Habib Ali bin Husin Al-Attas telah memanifestasikan sikap hidup 

keluarga Ahlil Bait, yakni menunjukkan sikap kerakyatan, tidak berlebihan dan 

dicintai Rakyat semuanya. 

 

Murid Habib Ali Bungur 

Seperti dikemukakan oleh putranya, yang kini meneruskan majelis 

taklim ‘Al-Khairat’ di Condet, ayahnya memang tidak mau menonjolkan diri. 

Padahal, di antara para muridnya merupakan ulama terkemuka kala itu, seperti: 

1. KH. Abdullah Sjafi’ie, pimpinan majelis taklim As-Syafi’iyah. 

2. KH. Tohir Rohili, pimpinan majelis taklim Attahiriyah. 

3. KH. Syafi’i Hadzami (ketua umum MUI Jakarta). 

4. KH. Abdurrazaq Makmun. 

5. KH. Nur Ali (Ulama Bekasi). 

6. Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf (Bukit Duri Jakarta). 

7. Al-Habib Muhammad bin Ali Al Habsyi (Putera Habib Ali Kwitang). 

8. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih (Putera Al-Habib Abdul 

Qadir bin Ahmad Bilfaqih sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul 

Hadits Al-Faqihiyah, Malang).  

9. Prof. Dr. H. Abubakar Aceh. 

 

Wafatnya Sang Tokoh  

Habib Ali Bungur yang dikenal sebagai ulama bersahaja dan ilmu yang 

menyamudra wafat pada 16 Februari 1976, jam 06:10 pagi dam usia 88 tahun 



 
 
dan ia dimakamkan di pemakaman Al-Hawi, Condet, Jakarta Timur. Semoga 

Allah SWT membalas jasanya dan melahirkan tokoh-tokoh sekaliber Habib Ali 

Bungur di kemudian hari. Amin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajul A’ras, karya fenomenal Habib Ali Bungur, berjumlah 2 jilid, dan di bagian 

kanan tampak halaman dalam sampul kitab. 

 

[Periset : Fathurrochman Karyadi] 



  
 

7. Habib Abdurrahman bin Segaf bin Husein Assegaf 

Habib Abdurrahman Segaf Assegaf atau lebih dikenal dengan 

Habib Abdurrahman Al-Qhadi adalah sosok ulama Ahlussunnah Wal Jamaah 

yang pernah ditunjuk oleh pemerintah sebagai mufi atau penghulu di kalangan 

koloni Arab. Secara nasab Habib Abdurrahman Al-Qhadi masih berhubungan 

erat dengan beberapa keluarga Assegaf lainnya, yaitu keluarga Sayyidul Walid 

Habib Abdurrahman Assegaf Bukit Duri Jakarta, keluarga Habib Abu Bakar bin 

Muhammad Assegaf Gresik, dan keluarga Habib Abdul Qadir Assegaf, Jeddah. 

Nasabnya adalah Habib Abdurrahman (Al-Qhadi) bin Segaf bin 

Husein bin Abu Bakar bin Umar bin Segaf Muhammad (Al-Qhadi) bin Umar bin 

Thoha (Al-Qhadi) bin Umar bin Thoha bin Umar ash-Shofi bin Abdurrahman 

bin Muhammad bin Ali bin Sayyidina Syekh Al-Imam Al-Qutb Abdurrahman As-

segaf bin Syekh Muhammad (Maula Ad-Dawilayh) bin Syekh Ali (Shohibud 

Dark) bin Sayyidina Al-Imam Alwi Al-Ghuyur bin Sayyidina (Al-Imam Al-Faqih 

Al-Muqaddam) Muhammad bin Sayyidina Ali bin Sayyidina (Al-Imam) 

Muhammad (Shohib Marbath) bin Sayyidina Ali (Al-Imam Kholi Qosam) bin 

Sayyidina Alwi bin Sayyidina (Al-Imam) Muhammad (Shohib As-Shouma’ah) 

bin Sayyidina (Al-Imam) Alwi Alawiyyin (Shohib Saml) bin Sayyidina (Al-Imam) 

Ubaidillah (Shohibul Aradh) bin Sayyidina (Al-Imam Al-Muhajir) Ahmad bin 

Sayyidina Al-Imam Isa (Ar-Rumi) bin Sayyidina Al- Imam Muhammad An-Naqib 

bin Sayyidina Al-Imam Ali Al-Uraydhi bin Sayyidina Al-Imam Ja’far As-Shodiq 

bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Sayyidina (Al-Imam) Ali Zainal 

Abidin bin (Al-Imam As-Syahid Sayyidi Syabab Ahlil Jannah) Sayyidina Al-

Husein Rodiyallahu bin Sayyidah Fatihmah Az-Zahra binti Sayyidina 

Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam
42

. 

Habib Abdurahman bin Segaf bin Husen bin Abubakar bin Umar bin 

Saggaf Assagaf dilahirkan pada tahun 1309 H di Kampung Pekojan, Jakarta. 

Ibunya bernama Syarifah Ummu Hani binti Abdurahman Assegaf. Beliau 

termasuk ulama klasik yang hidup di zaman al-Habib Ali al-Habsyi Kwitang
43

. 

Habib Abdurrahman Sagaf Assagaf memulai studinya semasih kanak 

kanak dibawah bimbingan Sang Ayah, Habib Sagaf bin Husen Assagaf yang 

mahir dalam bahasa Arab selama beberapa tahun sampai ia mampu memahami 

kitab-kitab Arab klasik. Setelah usianya 9 tahun, ia diberangkatkan ke kota 

 
42  Maktab Addaimi. Data Nasab Personal. 
43  Wawancara Habib Hasan bin Husein bin Abdurrahman Segaf Assegaf, pada hari Senin 28 

Oktober 2019, jam 14.00 sampai jam 15.30 WIB 



 
 
Sewun Hadramut – Yaman untuk meneruskan studinya. Guru-gurunya di 

Hadramut di antaranya adalah syiekh Muhammad bin Muhammad Bakstir, 

seorang ulama ternama di kota Sewun pada zamannya. Hb Ahmad bin 

Abdurhaman Assagaf (ayahnya Hb Abdul Qadir Assaegaf-Jeddah), Hb 

Muhammad bin Hadi Assegaf dan masih banyak lagi ulama tidak bisa disebut 

satu persatu secara rinci. Setelah sampai pada usia dewasa kurang lebih 22 

tahun ia kembali ke Jakarta. 

Setibanya di Jakarta ia ditunjuk sebagai nadhir dan guru di Madrasah 

Jamiat Khair – Jakarta, dalam masa waktu kurang lebih 18 tahun dia 

mengembangkan ajaran-ajaran Islam di madrasah tersebut. Pada tahun 1349 

Hijriyah atau bertepatan dengan tahun 1930 Masehi, beliau dipilih oleh 

pemerintah setempat untuk memangku jabatan sebagai Qhadi di Jakarta dan 

penulis wakalah syar’iyyah selama kurang lebih 20 tahun 

Setelah lama memangku jabatan sebagai ghadi, pada tahun 1369 H 

(1950 M) ia mengundurkan diri dari jabatan tersebut karena usia yang sudah 

udzur.  Pada tanggal 27 Rabi’ul Awal 1390 Hijriyah bertepatan dengan 6 Juni 

1970 Masehi Habib Abdurrahman Assagaf wafat dalam usia 81 tahun. Dia 

dimakamkan di pemakaman wakaf syeikh Naum di Tanah Abang yang 

makamnya berdekatan dengan makqam Habib Usman bin Yahya. Sayangnya, 

kemudian pemakaman ini diambil-alih oleh pemerintah dan dibongkar tanpa 

sepengetahuan ahli waris. 

Di samping tugas beliau sebagi ghadi, pengajar, penulis wakalah 

syariyah dan segala bentuk kegiatan yang bermangfaat bagi agama, beliau pula 

seorang pujangga besar dan penulis unggul. Dua judul kitab yang telah 

dikarangnya sampai sekarang masih dipelajari di pasantren pasantren yang 

beraliran Alhussunnah Wal jamaah di seluruh Indonesia. Kitab yang ditulis 

Habib Abdurrahman bin Sagaf Assagaf di antaranya Ad-Durus Al-Fiqhiyyah 

yang terdiri dari 4 jilid, dan Al-Aqaid Ad-diniyyah juga terdiri dari 4 jilid. 

Kitab kitab Fiqih dan Aqidah karya Habib Abdurrahman Sagaf Assegaf 

tersebut ditulis oleh beliau disaat memangku jabatan sebagai nadhir dan 

pengajar di madrasah Jam’iyat Al-Khair – Pekojan dan Tanah Abang. Buku 

buku beliau diterbitkan pertama kali oleh penerbit Bin Afif Surabaya yang 

kemudian diambil alih hak ciptanya oleh penerbit Bin Nabhan Surabaya dan 

dicetak ulang pada tanggal 1 Jumad tsani 1373H bertepatan tanggal 5 Febuari 

1952. Semua kitab kitab beliau dalam bahasa Arab sampai saat ini masih 

beredar dan dicetak dengan kertas Koran agar harganya bisa dijangkau oleh 

seluruh lapisan masyarakat. 



  
 

Jilid keempat pada Kitab pertama, Ad-Durus Al-Fiqhiyyah, kemudian 

diterjemahkan oleh cucu beliau yaitu Habib Hasan Husein Sagaf Assegaf, dan 

diberi judul “Fiqih Nabi”. Kitab ini disusun secara sistematis, rinci, dan lengkap 

dalam membahas tata cara beribadah, bermula dari Bab Thaharah, Bab Shalat, 

Bab Tajhiz Jenazah, Bab Zakat, Bab Puasa, sampai Bab Haji untuk dipraktekkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Jilid keempat pada Kitab kedua, Al-

Aqaid Ad-diniyyah, diterjemahkan dan diberi judul “Akidah Menurut Ajaran 

Nabi”, edisi terjemah ini dilengkapi syarahan dari penerjemah. 

Secara garis besar, buku Akidah Menurut Ajaran Nabi, memuat pokok-

pokok bahasan tentang kewajiban setiap mukallaf mengenal Allah dan rasul-

Nya, uraian tentang sifat dua puluh, pembagian sifat dua puluh menjadi empat 

bagian: sifat nafsiyyah, salbiyyah, ma’ani dan ma’nawiyah, sifat wajib bagi rasul 

dan lawannya, iman kepada para nabi dan rasul, malaikat, kitab kitab samawi 

dan hari akhir, peristiwa khariq al-‘adah dan semua bahasan tentang sam’iyyat 

yang wajib diimani oleh setiap muslim, semuanya ini dibahas atau disyarah 

dalam bahasa Indonesia secara rinci menurut faham Ahlussunnah wal Jama’ah 

yang dipelopori oleh Abu Hasan Al-Asyari dan Abu Manshur al-Maturidi dan 

pengikut pengikut mereka. 

Atas nama cucu pengarang, Habib Hasan bin Husein Segaf Assegaf 

berharap semoga buku yang berjudul “Akidah Menurut Ajaran Nabi” syarah 

kitab al-Aqaid ad-Diniyyah karya Habib Abdurahman bin saggaf Assagaf bisa 

membawa mangfaat dan keberkahan bagi kita dan insyallah dapat pula 

menyejukan hati dan menambah semangat kita dalam mengenal Allah dan 

Rasul-Nya. Amin 

 

Sumber: 

Tulisan Sang Cucu, Habib Hasan bin Husein Assegaf yang dapat diakses melalui 

aku Blog resmi beliau, di alamat https://hasanassaggaf.wordpress.com/ 

 

  

https://hasanassaggaf.wordpress.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Cucu Habib Abdurrahman bin Sagaf Assegaf 

 

[Periset : Adithiya Warman, S.Si.] 



  
 

8. Habib Muhammad bin Agil bin Yahya 

Tokoh habaib ini merupakan putra 

ulama terkenal di Betawi dari pasangan 

Habib Usman (mufti) dan Fatimah 

Bahasywan yang berasal dari Gresik Jawa 

Timur. Lahir di Kupang Nusa Tenggara 

Timur pada tahun 1895 dan wafat pada 

tanggal 8 Maret 1979 pada usia 84 tahun. 

Beliau dimakamkan di lahan pemakan 

mushola kecil di wilayah Jakarta Timur yang 

dahulunya merupakan salah satu tempat 

beliau mengajar. Kondisi makam saat ini 

termasuk terawat dan terjaga dengan baik, 

batu nisan terlihat masih bagus serta di 

depan makam terdapat satu kursi yang 

terbuat batu untuk para penziarah. Makam berada dilokasi yang tidak terlalu luas 

dan sudah padat terisi, kondisi tersebut membuat daya tampung berkurang 

sehingga ketika anaknya wafat Habib Nouval bin Muhammad bin Yahya pada 

tahun 2012 dimakamkan pada satu lubang dengan ayahnya (ditumpuk) 

sebagaimana foto yang terdapat dalam nisan.  

Nasab beliau yaitu Muhammad bin Agil bin Usman (mufti) bin 

Abdullah bin Agil bin Umar bin Aqil bin Syaich bin Abdurrahman bin Agil bin 

Ahmad bi Yahya bin Hasan bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Ali bin Awi bin 

Muhammad bin Alwi Alawiyyin bin Ubaidillah bin Ahmad almuhajir bin Isa 

Arrumi bin Muhammadan Nagieb bin Ali Uraidy bin Jafar as-Shadiq bin 

Muhammadal-Baqir bin Zainal Abidin bin Husein Sayyidusy-Syuhada bin 

Fathimah Az-Zahra binti Muhammad SAW. 

Habib Muhammad bin Agil bin Usman seperti biasa pada umumnya 

anak habaib, mereka belajar ilmu agama di berbagai tempat. Seperti di Garut 

beliau belajar dengan Sayyid Abdullah Shadaqoh Dahlan, kemudian pada tahun 

1912 berangkat belajar ke Hadraumaut dengan ayahnya dan sanak saudaranya. 

Di sana beliau belajar selama 8 tahun pada seorang mufti Habib Abdurrahman 

bin Ubaidillah Assegaf. Setahun di sana ayahnya Habib Usman (mufti) wafat 

sehingga ia tidak berada disisinya saat terakhir itu. 
44
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Selama di Hadramaut beliau menekuni bahasa Arab dan segala bentuk 

dialeknya, bahkan dikisahkan untuk memperdalam ilmu bahasa tersebut beliau 

harus ke daerah-daerah pegunungan untuk menemui orang-orang Badwi yang 

terkenal memiliki kemampuan kefasihan berbahasa.
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Pulang dari Hadraumat beliau belajar ke Habib Muhammad bin Ahmad 

Al-Muhdhar di Bondowoso untuk belajar kitab al-Adzar selama sekitar sebulan 

beliau belajar dan kembali ke Jakarta untuk menikah dengan Syarifah Hasnah 

binti Yahya bin Usman sepupunya sendiri.  

Kemampuan dan kepakaran bahasa Arab tersebut semakin terasah 

dalam karir dan dakwahnya, sehingga beliau di juluki lughawi (ahli bahasa) dan 

“munjid berjalan” (nama sebuah kamus bahasa Arab yang sangat terkenal dan 

banyak dipakai sebagai referensi.  

Berbekal kemampuan bahasa ini lahirlah surat kabar sebagai wadah 

perjuangan dan pengabdiannya yaitu seperti al-mikwa (setrika), Barhut dan At-

Turjuma yang terbit diberbagai tempat dan waktu berbeda.  

Koran tersebut di atas membawa semangat dan nilai-nilai kritis, 

perhatiannya kepada umat serta bentuk perjuangan terhadap penjajah. Media 

tersebut membuat ide-ide tentang masalah agama, sosial serta keilmuannya 

sendiri dalam bahasa Arab dialek Hadramaut bisa dinikmati oleh banyak orang, 

walaupun masih dari kalangan terbatas.  

Bukan hanya dalam karya cetak beliau juga berjuang dalam bidang 

pendidikan seperti dakwah di majelis taklim-taklim di Jakarta, khususnya mulai 

Pedati, Kayu Manis, Tanah Abang, Karet Tengsin, Kwitang. Untuk di madrasah 

pada tahun 1920 permintaan dari habaib di Palembang untuk mengajar di sana 

dan sekaligus mendirikan Madrasah yang saat ini bernama Ar-Riyadh di daerah 

13 Ulu, serta pada tahun 1930 di Solo bersama teman-temannya mendirikan 

Majelis al-Udaba (Majelis Para Sastrawan). 

Peran dan aktifitas beliau di organisasi pun tidak kalah menariknya, 

diantaranya beliau aktif sebagai pengurus Rabithah Al-Alawiyah. Selain itu 

dalam politik tercatat sebagai pengurus dan anggota partai Mansyumi sehingga 

di tahun 1950 beliau ikut ditangkap mendekam dipenjara selama lebih dari 

setahun. 
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Muhammad bin Agil bin Usman bin Yahya sepanjang perjalanan 

hidupnya banyak memiliki murid, karena banyak mengajar diberbagai tempat, 

akan tetapi data yang tercatat tidak demikian diantaranya yang tercatat yaitu 

KH. Drs. Thoyyib Izzi. Khususnya mushola dimana beliau dimakamkan di 

komplek pemakaman Mushola Arroudhoh di Jalan Pedati Raya No.7 Jakarta 

Timur. Mushola ini merupakan tempat beliau mengajar pada setiap selasa pagi 

mengajar kitab Ihya Ulumiddin kitab tasawuf termashsyur karya ulama Al-Imam 

Al-Ghajali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habib Muhammad bin Agil bin Yahya bersama Istri 

 

[Periset : Dr. Mohammad Ziaulhaq M., MPD] 



 
 

9. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan 

Habib Salim bin Jindan, lahir di 

Surabaya pada 7 September 1906 M atau 18 

Rajab 1324, wafat di Jakarta pada 1 Juni 1969 

atau 16 Rabiulawal 1389. 

Nasabnya, Habib Salim bin Ahmad 

bin Husain bin Saleh bin Abdullah bin Jindan 

bin Abdullah bin Umar bin Abdullah bin 

Syaikhan bin Asy Syaikh Abu Bakar bin Salim 

bin Abdullah bin Abdurahman bin Abdullah 

bin Asy Syeikh Abdurahman As Seggaf bin 

muhammad Maula Ad Dawilah bin Ali Maula 

Ad Dark bin Alwi Al Ghuyyur bin Al Faqih Al 

Muqoddam Muhammad bin Ali bin 

Muhammad Shahib Murbath bin Ali Khala' Qosam bin Alwi bin Muhammad 

Shahib Shawma'ah bin Alwi bin Ubaidillah bin Al Muhajir Ahmad bin Isa bin 

Muhammad bin Ali Al 'Uraidhi bin Ja'far Ash Shadiq bin Muhammad Al Baqir 

bin Ali Zainal Abidin bin Al Husain bin Ali bin Abi Thalib, Al Husain Putra As 

Sayyidah Fatimah Az Zahra binti Rasulullah Muhammad SAW.  

 

Haus Ilmu  

Habib Salim Jindan memiliki banyak guru. Tak kurang dari 400 guru, 

baik dari kalangan sayid maupun yang bukan sayid. Semuanya ia catat dalam 

banyak karyanya yang menjelaskan sanad dan silsilah keilmuan. Di antara 

gurunya ialah: 

1. Habib Ahmad bin Husain bin Jindan, ayah kandung. 

2. Habib Ali bin Mushthafa ibn Asy Syeikh Abi Bakar, ayah dari ibu  

3. Habib Muhammad bin Ahmad Al Mihdhar  

4. Habib Abdul Qodir bin Ahmad Bil Faqih  

5. KH. Ahmad bin Hamid Al Marzuqi Sawahan  

6. KH. Khalil bin Abdul Lathief, Bangkalan  

7. Habib Muhammad bin Abdurahman Al Baar, Ternate  

8. KH. Muhammad Arsyad At Thawiil, Manado  

9. Habib Abu Bakar bin Muhammad As Seggaf, Gresik  

10. Habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi, Surabaya  

11. Habib Abdullah bin Muhsin Al Attas, Bogor  



  
 

12. Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al Attas, Pekalongan  

13. Habib Abdullah bin Abdurahman Al Attas, Jombang  

14. Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir Al Haddad, Bogor  

15. KH.Abdullah Azhari, Palembang  

16. Habib Alwi bin Thahir Al Haddad, Johor  

17. Syekh Umar bin Hamdan Al Mahrasi Al Jazairi, Makkah  

18. Sayyid Abdul Hayy bin Abdul Kabir Al Kattani, Maroko  

19. Sayyid Ali bin Falih bin Muhammad Adz Dzahiri, Makkah  

20. Syekh Abdus Sattar bin Abdul Wahhab Ash Shiddiqi, Makkah  

21. Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al Maliki, Makkah  

22. Syekh Muhammad bin Muhammad Zubaarah Al Yamani, Yaman  

23. Asy Syekh Abdul Waasi' bin Yahya Al Waasi'i, Yaman  

24. Syaikhah Amatullah binti Abdul Ghani Al Umariyah, Madinah  

25. Syarifah Husainah binti Al Habib Syeikh bin Ahmad Bafaqih, 

Surabaya  

26. Sayyid Abdullah bin Shadaqoh Dahlan 

Selain nama-nama di atas, masih banyak lagi guru-guru Habib Salim 

Jindan. Tentang mereka Al Habib Salim pernah mengatakan, "Aku telah 

berjumpa dengan mereka semua, aku telah hadir di majelis-majelis mereka dan 

sungguh majelis-majelis mereka menyerupai majelisnya para sahabat Rasulillah 

shallallahu 'alaihi wa aalihi wa shahbihi wa sallam, kekhusyu'an, ketentraman 

dan kebahagiaan serta kewibawaan dan keagungagn dirasakan di dalam hati. 

Sungguh siapapun yang memandang wajah mereka akan langsung mengigat 

Allah".  

Ia juga pernah mengatakan tentang Habib Alwi bin Muhammad bin 

Thahir Al Haddad dan Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As Seggaf Gresik, 

"Sungguh cukup keduanya sebagai panutan yang terbaik untuk kami dan anak-

anak kami".   

 

Menulis Banyak Kitab  

Habib Salim dikenal sebagai ulama yang produktif menulis. Temanya 

pun beragam, mulai sejarah, ilmu hadis, hokum Islam atau fikih, nasab, dan 

otobiografi yang jumlahnya 100 judul dan berjilid-jilid. Di antaranya 

sebagaimana berikut ini: 

مجلدات  3العقود الدرية في المسلسالت الفخرية في  .1  

 القول الحثيث في العمل بالحديث الضعيف  .2



 
 

 بالبل األطيار في سالسل األخبار  .3

 تنقيح األخبار في الناسخ و المنسوخ من األخبار  .4

 تنوير المقباس في الخرقة و اإللباس  .5

د تقريب البعيد في طرق المسلسل بيوم العي  .6  

 المواهب العلوية في األربعين النبوية  .7

مجلدات  8روضة الولدان في ثبت ابن جندان   .8  

 تنوير األذهان في مرويات األعيان  .9

 عمدة العكاف في مرويات السادة آل الكاف  .10

 المقباس في الخرقة و اإللباس  .11

مجلد  2الوسيط في الثبت المحيط في  .12  

 و غيرها  .13

14. Al ‘Uquud Ad Durriyah Fi Musalsalaat Al Fakhriyah 3 Jilid 

15. Al Qoul Al Hatsits Fi Al ‘Amal bi Al Hadits Adh Dha’if 

16. Balabil Ath Athyaar Fi Salaasil Al Akhbaar 

17. Tanqih Al Akhbar Fi An Naasikh Wa Al Mansukh Min Al Akhbar 

18. Tanwir Al Miqbas Fi Al Khirqot Wa Al Ilbas 

19. Taqrib Al Ba’iid Fi Thuruq Al Musalsal Bi Yaum ‘Iid 

20. Al Mawahib Al ‘Alawiyah Fi Al Arba’in An Nabawiyah 

21. Raudhah Al Wildan terdiri dari 8 jilid besar. 

22. Tanwiir Al Adzhan Fii Marwiyaat Al A'yaan. 

23. 'Umdat Al 'Ukkaaf Fi Marwiyaat As Saadah Aal Al Kaaf. 

24. Al Miqbaas Fi Al Khirqoh Wa Al Ilbaas. 

25. Al Washiith Fi Ats Tsabat Al Muhiith 2 Jilid. 

26. Dan lain-lainnya. 

مجلد  16معجم األوادم في األنساب و التراجم في  .27  

مجلدات   7الدر و الياقوت في بيوتات عرب المهجر و حضرموت في  .28  

 الحلة العدنية في العائلة الحندانية  .29

 المواهب و المنن في نسب بني الحسن  .30

العباس تنوير المقباس في نسب بني  .31  

 إحياء المآثر في معرفة أنساب القبائل و العشائر  .32

 عمدة الطالب في أوالد علي ابن أبي طالب  .33

 زهر الباسم في أوالد اإلمام الشيخ أبي بكر بن سالم  .34

 بهجة األمير في سلسلة المشايخ آل بن سمير  .35

 تحفة األريب في سلسلة المشايخ آل الخطيب  .36

كسرى أنوشروان الكبير النسب الكبير الذي جمعت فيه نسب   .37  

 النقابة في نسب السادة آل بارقبة  .38

 طراز األخضر في معرفة نسب آل المصطفى من مضر  .39

40. Mu’jam Al Awadim 16 jilid 

41. Ad Durr Wa Al Yaquut 7 Jilid 



  
 

42. Al Hullah Al Adaniya Fi Al ‘Ailah Al Jindaaniyah 

43. Al Mawahib Wa Al Minan Fi Nasab Bani Al Hasan 

44. Tanwir Al Miqbaas Fi Nasab Bani Al Abbas 

45. Ihya Al Ma’atsir Fi Ma’rifati Ansaab Al Qobail Wa Al ‘Asyaair 

46. ‘Umdat Ath Thalib Fi Awlaad Ali bin Abi Thalib 

47. Zahr Al Baasim Fi Awlad Al Imam Asy Syeikh Abi Bakar bin Salim 

48. Bahjat Al Amiir Fi Silsilat Al Masyayikh Aal Bin Sumair 

49. Tuhfat Al Ariib Fi Silsilat Al Masyayikh Aal Al Khatiib 

50. An Nasab Al Kabiir (tantang Nasab raja-raja Persia) 

51. An Naqobah Fi Nasab As Saadaah Aal Ba Raqbah 

52. Thiraaz Al Akhdhar Fi Ma’rifat Nasab Aaa Al Mushthafa Min Mudhar 

مجلد  2لمشايخ في العلم الشامخ في معجم ا .53  

مجلدات  4إعالم أهل الرسوخ بأنباء أعالم الشيوخ في   .54  

مجلدات   4سوابق الميدان في شيوخ ابن جندان في  .55  

مجلدات  6عدة اللفاظ بذيل على طبقات الحفاظ في   .56  

مجلد  2إتحاف النبيل بأخبار من بجزائر األرخبيل في   .57  

 قطف الثمر في حياة الشيخ أبي بكر  .58

مجلدات   5وفد على مولى عينات في   اللوامع البينات فيمن .59  

مجلدات  3إعالم البرايا بأعالم إندونسيا في  .60  

مجلدات  4نفحات العنبر في أعيان الثالث عشر في  .61  

 نقش التابوت في ذكر من حل من الصحابة بحضرموت  .62

 ترجمة اإلمام المهاجر  .63

مجلد  2ملوك العلويين في الشرق األقصى في  .64  

ونسيا تاريخ دخول اإلسالم إلى جزائر إند  .65  

 حوادث ابن جندان في خمسين عاما  .66

67. Al ‘Alam Asy Syamikh 4 Jilid 

68. I’laam Ahli Ar Rusukh Bi Anbaa’I A’laam Asy Syuyukh 4 jilid 

69. Sawabiq Al Maydaan 4 Jilid 

70. Uddat Al Luffaadz 6 Jilid 

71. Ithaaf An Nabiil Bi Akhbaar Man Bi Jazair Al Arakhbiil 2 Jilid 

72. Qutf Ats Tsamar Fi Manaqib Asy Syeikh Abi Bakar 

73. Al Lawami’ Al Bayyinaat 5 Jilid 

74. I’laam Al Baraaya Bi A’laam Indunusia 3 jilid 

75. Nafahaat Al ‘Anbar Fi A’yaan Ats Tsalits ‘Asyar 4 jilid 

76. Naqsy At Taabuut 

77. Tarjamah Al Imam Al Muhajir 

78. Muluk Al Alawiyyin Fi Asy Syarqil Aqsha 2 jilid 

79. Tarikh Dukhul Islam Ila Jazair Indunusia 

80. Hawadits Ibn Jindan Fi Khamsin ‘Aam 



 
 
 

Memiliki Banyak Murid  

Murid-murid Habib Salim di antaranya adalah:  

1. Al 'Allamah Al Habib Abdurahman bin Ahmad As Seggaf 

2. Al 'Allamah Al Faqiih KH. Muhammad Syafi'i Hadzami 

3. Al 'Allamah KH. Abdullah Syafi'i 

4. Al 'Allamah KH. Tohir Rahili 

5. Muhaddits Al Haramain As Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki 

6. Al Musnid Al 'Allamah As Sayyid Umar bin Hamid Al Jailani 

7. Al 'Allamah Al Habib Ali bin Abdurahman As Seggaf 

8. Al 'Allamah KH. Muhammad Syukur Ya'qub 

9. Al 'Allamah KH. Muhammad Tayyib Izzi 

10. Al Habib Abdurahman bin Abdullah Ba Qodir Al Attas 

11. Al Habib Novel bin Al Habib Salim bin Jindan 

12. Al Ustadzah Asy Syarifah Fatimah binti Al Habib Salim bin Ahmad bin 

Jindan 

13. Al Ustadzah Asy Syarifah Fatimah binti Abdullah Ba Qodir Al Attas 

14. dan masih banyak lagi. 

Tidak sedikit ulama-ulama besar dunia yang ingin masuk dalam ikatan 

sanad Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan hingga mereka meminta 

kepadanya agar dituliskan Ijazah khusus oleh Al Habib Salim untuk masing-

masing mereka. Di antara mereka adalah: 

1. Al 'Allamah Al Muhaddits Al Habib Salim bin Hafidz 

2. Al 'Allamah Al Faqih Al Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz 

3. Al 'Allamah Asy Syeikh Hasan bin Muhammad Al Massyath 

4. Al 'Allamah As Sayyid Muhammad bin Hasan bin Muhammad Fad'aq 

5. Al 'Allamah Mufti Zanjubar Al Habib Umar bin Ahmad bin Sumaith 

6. Al 'Allamah Asy Syeikh Muhammad bin Salim Al Baihani 

7. Al 'Allamah As Sayyid Alwi bin Abbas Al Maliki 

  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara kitab-kitab karya Habib Salim bin Jindan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Habib Ahmad bin Novel bin Jindan, 

cucu Habib Salim bin Jindan 

 

[Periset : Fathurrochman Karyadi] 



 
 

10. Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf (Bukit Duri) 

Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Ali bin Umar 

bin Segaf bin Muhammad (Al-Qhadi) bin Umar bin Thoha (Al-Qhadi) bin Umar 

bin Thoha bin Umar ash-Shofi bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin 

Sayyidina Syekh Al-Imam Al-Qutb Abdurrahman As-segaf bin Syekh 

Muhammad (Maula Ad-Dawilayh) bin Syekh Ali (Shohibud Dark) bin Sayyidina 

Al-Imam Alwi Al-Ghuyur bin Sayyidina (Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam) 

Muhammad bin Sayyidina Ali bin Sayyidina (Al-Imam) Muhammad (Shohib 

Marbath) bin Sayyidina Ali (Al-Imam Kholi Qosam) bin Sayyidina Alwi bin 

Sayyidina (Al-Imam) Muhammad (Shohib As-Shouma’ah) bin Sayyidina (Al-

Imam) Alwi Alawiyyin (Shohib Saml) bin Sayyidina (Al-Imam) Ubaidillah 

(Shohibul Aradh) bin Sayyidina (Al-Imam Al-Muhajir) Ahmad bin Sayyidina Al-

Imam Isa (Ar-Rumi) bin Sayyidina Al- Imam Muhammad An-Naqib bin 

Sayyidina Al-Imam Ali Al-Uraydhi bin Sayyidina Al-Imam Ja’far As-Shodiq bin 

Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Sayyidina (Al-Imam) Ali Zainal 

Abidin bin (Al-Imam As-Syahid Sayyidi Syabab Ahlil Jannah) Sayyidina Al-

Husein Rodiyallahu bin Sayyidah Fatihmah Az-Zahra binti Sayyidina 

Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam
46
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Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf atau yang lebih dikenal dengan 

sebutan Sayyidul Walid adalah sosok ulama kharismatik, ahli fiqih, ahli lughoh, 

ahli tasawuf yang diyakini masyarakat sebagai waliyullah (kekasih Allah) karena 

memiliki beberapa keistimewaan. Habib Ahmad kemudian juga dinilai sebagai 

guru para habaib. Habib Abdurrahman Assegaf lahir pada tahun 1908 di 

Cimanggu, Bogor. Beliau adalah putra dari pasangan Habib Ahmad bin Abdul 

Qadir Assegaf dan Hj. Fathimah binti Sainan. Ayahandanya sudah wafat ketika 

beliau masih kecil, tapi kondisi itu tidak menjadi halangan baginya untuk giat 

belajar. 

Habib Abdurrahman Assegaf mengenyam pendidikan di Jam’iyat Al-

Khair, Jakarta, masa kecilnya dijalani dengan sangat sederhan, bahkan sangat 

memperihatinkan, sebagaimana pernah diceritakan anaknya, Habib Ali bin 

Abdurrahman Assegaf “Walid itu orang yang tidak mampu (maksudnya bukan 

orang berkecukupan harta). Bahkan beliau pernah berkata, ‘Barangkali, dari 

seluruh anak yatim yang ada, yang termiskin adalah saya. Waktu lebaran, ketika 

anak-anak mengenakan sandal atau sepatu, saya tidak punya sandal apalagi 
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sepatu’. Tidurnya pun di bangku sekolah. Tapi, kesulitan seperti itu tidak 

menyurutkan beliau untuk giat belajar.” 

Ketika masih belajar di Jami’iyat Al-Khair, prestasi Habib Abdurrahman 

Assegaf sangat cemerlang. Beliau selalu menempati peringkat pertama. Nilainya 

bagus dan akhlaqnya menjadi teladan bagi teman-temannya. Dalam urusan 

menuntut ilmu kepada seorang ulama, Habib Abdurrahman Assegaf tidak segan-

segan melakukannya dengan bersusah payah, walau harus menempuh 

perjalanan puluhan kilometer. Sebagaimana certa sang cucu, “Sayyidul Walid 

itu kalau berburu ilmu sangat keras. Beliau rela dan sanggup menempuh 

perjalanan hingga berkilo-kilo meter untuk belajar kepada Habib Abdullah bin 

Muhsin Al-Athos (Habib Keramat Empang, Bogor).” 

Habib Abdurrahman Assegaf adalah salah satu murid kinasih 

(kesayangan) Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos, Keramat Empang, Bogor.  

Ikatan hubungan antara keduanya sangat dekat, gurunya sayang kepada murid, 

murid pun taat dan ta’zhim kepada guru. Kedekatan Habib Abdurrahman 

Assegaf dengan gurunya ini digambarkan oleh cucunya, Habib Ahmad bin Ali 

Assegaf, dengan sebuah cerita tentang pengabdian sang kakek kepada sang 

guru, yaitu bahwa ketika Habib Abdurrahman Assegaf belajar di Kramat 

Empang, Bogor, ketika genteng (atap) rumah gurunya bocor, dialah yang 

kemudian naik ke atas rumah untuk memperbaiki genteng sehingga tidak bocor 

lagi. 

Selain Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos, Keramat Empang, Bogor, 

guru-guru Habib Abdurrahman Assegaf yang lain adalah Habib Alwi bin Thohir 

Al-Haddad (murid Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos yang kemudian 

menjabaat sebagai Mufti di Johor, Malaysia), Habib Alwi bin Muhammad bin 

Thohir Al-Haddad, Habib Ali bin Husein Al-Athos (Bungur, Jakarta), Habib Ali 

bin Abdurrahman Al-Habsyi (Kwitang, Jakarta), Habib Salim bin Ahmad bin 

Jindan (Otista, Jakarta), K.H. Mahmud Romli (Ulama besar Betawi, Jakarta) dan 

Prof. KH. Abdullah bin Nuh (Bogor). 

Semasa menunutut ilmu, Habib Abdurrahman sangat tekun dan rajin, 

itulah sebabnya beliau mampu menyerap ilmu yang diajarkan guru-gurunya. 

Ketekunannya yang luar biasa mengantarnya menguasai semua bidang ilmu 

agama. Kemampuan berbahasa yang baguspun mengantarnya menjadi penulis 

dan orator yang handal. Beliau tidak hanya sangat menguasai bahasa Arab, tapi 

juga bahasa Sunda dan Jawa halus.  



 
 

Habib Abdurrahman tidak sekadar disayang oleh para gurunya, tapi 

lebih dari itu, beliau pun murid kebanggaan. Beliaulah satu-satunya murid yang 

sangat menguasai tata bahasa Arab, ilmu alat yang memang seharusnya 

digunakan untuk memahami kitab-kitab klasik yang lazim disebut “kitab 

kuning”. Para gurunya menganjurkan murid-murid yang lain mengacu pada 

pemahaman Habib Abdurrahman yang sangat tepat berdasarkan pemahaman 

dari segi tata bahasa. 

Setelah menginjak usia dewasa, Habib Abdurrahman dipercaya sebagai 

guru di madrasahnya. Disinilah bakat dan keinginannya untuk mengajar 

semakin menyala. Beliau menghabiskan waktunya untuk mengajar. Dan 

hebatnya, Habib Abdurrahman ternyata tidak hanya piawai dalam ilmu-ilmu 

agama, tapi bahkan juga pernah mengajar atau lebih tepatnya melatih bidang-

bidang yang lain, seperti melatih kelompok musik (dari seruling sampai 

terompet), drum band, bahkan juga baris-berbaris. 

Ketika berusia 20 tahun, beliau pindah ke Bukit Duri dan berbekal 

pengalaman yang cukup panjang, beliaupun mendirikan madrasah sendiri, 

Madrasah Tsaqafah Islamiyyah, yang hingga sekarang masih eksis di Bukit Duri, 

Jakarta. Sebagai madrasah khusus, sampai kini Tsaqafah Islamiyah tidak pernah 

merujuk kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, mereka menerapkan 

kurikulum sendiri  dan uniknya, Madrasah ini menggunakan buku-buku 

terbitan sendiri yang disusun oleh sang pendiri, Habib Abdurrahman Assegaf. 

Disini, siswa yang cerdas dan cepat menguasai ilmu bisa loncat kelas. 

Dunia pendidikan memang tak mungkin dipisahkan dari Habib 

Abdurrahman, yang hampir seluruh masa hidupnya beliau baktikan untuk 

pendidikan. Beliau memang seorang guru sejati. Selain pengalamannya banyak, 

dan kreativitasnya dalam pendidikan juga luar biasa, pergaulannya pun luas. 

terutama dengan para ulama dan kaum pendidik Jakarta. 

Dalam keluarganya sendiri, Habib Abdurrahman dinilai oleh putra-putrinya 

sebagai sosok ayah yang konsisten dan disiplin dalam mendidik anak. Beliau 

selalu menekankan kepada putra-putrinya untuk menguasai berbagai disiplin 

ilmu, dan menuntut ilmu kepada banyak guru. Sebab ilmu yang dimilikinya tidak 

dapat diwariskan. 

“Beliau konsisten dan tegas dalam mendidik anak. Beliau juga 

menekankan bahwa dirinya tidak mau meninggalkan harta sebagai warisan 

untuk anak-anaknya. Beliau hanya mendorong anak-anaknya agar mencintai 

ilmu dan mencintai dunia pendidikan. Beliau ingin kami konsisten mengajar, 

karenanya beliau melarang kami melibatkan diri dengan urusan politik maupun 



  
 
masalah keduniaan, seperti dagang, membuka biro haji dan sebagainya. Jadi, 

sekalipun tidak besar, ya sedikit banyak putra-putrinya bisa mengajar,” kata 

Habib Umar. 

Habib Abdurrahman Assegaf mempunyai putra dan putri yang 

berjumlah 22 orang namun yang masih hidup hanya 9 orang; diantaranya Habib 

Muhammad, pemimpin yayasan Tsaqafah Islamiyah di Ceger; Habib Ali, 

pemimpin Majelis Taklim Al-Affaf di Tebet; Habib Alwi, pemimpin Majlis Taklim 

Zaadul Muslim di Bukit Duri; Habib Umar, pemimpin pesantren dan Majlis 

Taklim Al-Kifahi Ats-Tsaqafi di Bukit Duri, dan Habib Abu Bakar, memimpin 

pesantren Al-Busyro di Citayam dan Madrasah Tsaqafah Islamiyah di Bukit Duri. 

Jumlah jamaah mereka ribuan orang
47

. 

Sebagai Ulama sepuh yang sangat alim, beliau sangat disegani dan 

berpengaruh. Juga layak diteladani. Bukan hanya kegigihannya dalam 

mengajar, tapi juga produktivitasnya dalam mengarang kitab. Kitab-kitab buah 

karyanya tidak sebatas satu macam ilmu agama, melainkan juga mencakup 

berbagai macam ilmu. Mulai dari Tauhid, Tafsir, Akhlaq, Fiqih, hingga sastra. 

Bukan hanya dalam bahasa Arab, tapi juga dalam bahasa Melayu dan Sunda 

yang ditulis dengan huruf Arab- dikenal sebagai huruf Jawi atau pegon. 

Kitab karyanya, antara lain, Hilyatul Janan fi Hadyil Qur’an, Syafinatus 

Said, Misbahuz Zaman, Bunyatul Umahat dan Buah Delima. Sayang, puluhan 

karya itu hanya dicetak dalam jumlah terbatas dan memang hanya digunakan 

untuk kepentingan para santri dan siswa Madrasah Tsaqafah Islamiyyah. 

Habib Abdurrahman juga dikenal sebagai ulama yang sangat disiplin, 

sederhana dan ikhlas. Dalam hal apapun beliau selalu mementingkan 

kesederhanaan. Dan kedisiplinannya tidak hanya dalam hal mengajar, tapi juga 

dalam soal makan. “Walid tidak akan pernah makan sebelum waktunya. 

Dimanapun ia selalu makan tepat waktu.” Kata Habib Ali. 

Mengenai kedermawanannya, Habib Abdurrahman Assegaf selalu siap 

menolong siapa saja yang membutuhkan bantuannya. Bahkan, beliau sering 

datang ke daerah-daerah yang jauh untuk memberikan bantuan berupa 

kebutuhan pokok untuk para pendakwah di daerah tersebut. Hal itu dilakukan 

 

47 Wawancara langsung dengan cucu urlah Sayyidul Walid, yaitu Habib Ahmad bin Ali bin 

Abdurrahman Assegaf, pada hari Jumat 08 November 2019, di kediaman Habib Ahmad bin Ali 

bin Abdurrahman Assegaf: Jl. Munggang No. 128, RT. 001/RW. 002, Balekambang, Condet, 

Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, jam 13.30 sampai jam 15.00 WIB. 

 



 
 
secara rahasia, yaitu dengan menitipkan sejumlah uang kepada pemilik toko 

sembako, untuk dibelikan sejumlah kebutuhan pokok, yang kemudian 

diserahkan kepada ulama setempat yang telah beliau data nama dan alamtnya. 

Ketika ditanyakan oleh anak cucu tentang hal itu, beliau menjawab, “Itu sebagai 

ucapan terimakasih Saya, karena ulama tersebut telah berdakwah 

menyampaikan ajaran Islam di sana. Saya pribadi belum mampu berdakwah 

secara langsung di sana.” 

Pada tahun 1960-an, Habib Abdurrahman mengalami kebutaan selama 

lima tahun. Namun musibah itu tak menyurutkan semangatnya dalam 

menegakkkan syiar islam. Pada masa-masa itulah beliau menciptakan rangkaian 

syair indah memuji kebesaran Allah swt dalam sebuah Tawasul, yang kemudian 

disebut Tawasul Al-Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf. 

 

Wafatnya Habib Abdurrahman Assegaf 

Suatu hari, seorang santri Darul Musthafa, Tarim Hadramaut, asal 

Indonesia yang merupakan adik dari menantu Habib Ali bin Sayyidil Walid 

Habib Abdurrahman Assegaf, mendapat pesan dari seorang ulama besar disana, 

Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi Syahab. “Saya mimpi bertemu 

Rasulullah SAW, tapi wajahnya menyerupai Habib Abdurrahman bin Ahmad 

Assegaf. Tolong beritahu anak-anak beliau di Indonesia. Katakan pada anak-

anak beliau, jangan jauh-jauh dari walid”. 

Sang santri itu langsung menelepon keluarganya di Indonesia. Hingga 

akhirnya kabar dari ulama Hadramaut itu diterima keluarga Habib 

Abdurrahman di Bukit Duri Jakarta. Seminggu kemudian, apa yang diperkirakan 

itu pun tiba. Tepatnya Senin Siang jam 12.45, 26 Maret 2007, bertepatan 

dengan 7 Rabiul Awal 1428 H, langit Jakarta seakan mengelam. Kaum muslim 

ibu kota terguncang oleh berita wafatnya Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Habib 

Abdurrahman Assegaf, dalam usia kurang lebih 105 tahun. 

Jenazah ulama besar yang ilmu, akhlaq dan keistiqamahannya sangat 

dikagumi itu, disemayamkan di ruang depan rumahnya yang bersahaja, tepat di 

sisi Sekretariat Yayasan Madrasah Tsaqofah Islamiyah, di jln. Perkutut no.273, 

Bukit Duri Puteran, Tebet, Jakarta Selatan. Kalimat tahlil dan pembacaan Surat 

Yaa siin bergema sepanjang hari sampai menjelang pemakamannya keesokan 

harinya. Sebuah tenda besar tak mampu menampung gelombanh jemaah yang 

terus berdatangan bak air bah. Pihak keluarga memutuskan pemakaman akan 



  
 
dilakukan ba’da zhuhur di pemakaman Kampung Lolongok, tepatnya di 

belakang Kramat Empang.  

Acara pelepasan jenazah dibuka dengan sambutan dari pihak keluarga, 

yang diwakili Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf. Dengan nada sedih, Habib 

Ali bin Sayyidil Walid Habib Abdurrahman Assegaf mengucapkan terima kasih 

kepada para pecinta Habib Abdurrahman Assegaf yang telah datang bertakziah 

dan membantu proses pengurusan jenazah. Selanjutnya anak ke-tiga Habib 

Abdurrahman tersebut mengungkapkan keutamaan-keutamaan almarhum. 

“Beliau rindu kepada Rasulullah SAW. Beliau ungkapkan rasa rindu itu lewat 

sholawat-sholawat yang tak pernah lepas dari bibirnya setiap hari,” katanya. 

Puluhan ribu pelayat yang berdiri berdesak-desakan pun mulai 

sesunggukan karena terharu. Apalagi ketika Habib Ali, yang berbicara, tampil 

dengan suara bergetar. “hari ini, tidak seperti hari-hari yang lalu, kita berbicara 

tentang bagaimana memelihara anak yatim. Tapi, kali ini, kita semua menjadi 

anak-anak yatim.” Kata Habib Ali, yang mengibaratkan hadirin sebagai anak 

yatim. Betapa tidak, Habib Abdurrahman dianggap sebagai orang tua tidak 

hanya oleh keluarganya, tapi juga oleh jamaah. Semasa hidupnya, beliau 

senantiasa mengayomi, membimbing dan setia mendengar keluh kesah jamaah. 

Tapi kini, sang pelita itu telah pergi. Sebagian hadirin terguguk menangis, 

bahkan ada yang histeris. 

“Kepergian Walid sudah diramal jauh-jauh hari. Suatu hari beliau 

pernah berkata kepada saya, “Umimu dulu yang bakal berpulang kepada Allah 

swt, setelah itu baru saya. Dan benarlah, ibunda Hj. Barkah (istri Walid) 

berpulang sekitar tujuh bulan yang lalu, tepatnya pada 26 Juli 2006. Walid juga 

pernah berkata kepada keluarga, “Saya pulang pada hari senin” Jam 12.00, 

jenazah disholatkan di depan kediaman Walid, dengan Imam, Habib Abdul 

Qadir bin Muhammad Al-Haddad Al-Hawi Condet. Pada hari itu juga, besan 

Habib Abdurrahman, Syarifah Rugayah binti Muhammad bin Ali Al-Attas juga 

di sholatkan. 
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Wawancara dengan Habib Ahmad bin Ali Assegaf,  

cucu Habib Abdurrahman Assegaf 

 

[Periset : Adithiya Warman, S.Si.] 
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11. Habib Muhammad bin Ali al-Habsyi 

Habib Muhammad bin Ali al-

Habsyi merupakan putra ulama terkenal di 

tanah air yaitu Habib Ali Kwitang yang di juluki 

guru para guru majlis taklim
48

. Beliau lahir di 

Jakarta daerah Kwitang lahir pada tahun 1913 

dan meninggal pada hari Sabtu tanggal 11 

Desember 1993. Beliau di makamkan di 

komplek makam Kwitang yang berada di sisi kiri 

masjid Kwitang bersama dengan abahnya 

Habib Ali Kwitang dan Putera Beliau yang 

meninggal tahun 2018. 

Kondisi makam beliau saat ini dalam 

kondisi yang baik, sebagaimana makam yang 

menjadi tempat peziarah pada umumnya, di makam tersebut terlihat banyak 

bunga yang ditaburkan oleh para peziarah dan terdapat pengurus makam yang 

mengatur dan merapikan lokasi. Suasana makam terasa khidmat untuk mereka 

para peziarah karena pengelolaan yang baik, lokasi makam ini selalu ramai di 

kunjungi peziarah khususnya pada hari ahad pagi setelah mereka mengikuti 

taklim mingguan yang diadakan di Kwitang. 

Beliau memiliki nasabnya keluarganya yaitu: Muhammad bin Ali bin 

Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammmad bin Husein bin Abdurrahman bin 

Alhadi bin Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abubakar bin Ali al-faqih bin 

Ahmad al-faqih bin Muhammad Asadillah bin Hasan Atturabi bin Ali bin 

Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi 

Alawiyyin bin Ubaidillah bin Ahmad Almuhajir bin Isa Arrumi bin Muhammad 

an Nagieb bin Ali Uraidy bin Jafar as-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali 

Zainal Abidin bin Al-Husein Sayyidusy-Syuhada bin Fathimah Az-Zahra binti 

Muhammad SAW. 
49

 

Abahnya sangat memperhatikan pendidikan agama bagi anaknya 

sehingga riwayat pendidikannya sudah sejak kecil di usia sekitar 15 tahun dikirim 

belajar ke negeri jauh Yaman tepatnya di Rubbatharim berguru dengan Habib 

Abdullah bin Umar Syatiri, Habib Ahmad bin Muhsyin Al Hadar di timur 

 
48  Rusman Siregar, “Kisah Habib Utsman, Mufti Betawi yang Sangat Berpengaruh”. Senin 19 

November 2018. Diakses dari www.daerah.sindonews.com 
49 Makhtab Addaimi, Data Nasab personal. 

http://www.daerah.sindonews.com/


 
 
Tengah, Habib Husein bin Syami Alatas. Kecerdasan dan keistimewaan beliau 

sudah muncul seperti ketika belajar disana beliau sudah dipercayakan untuk 

menjadi juru tulis Habib Abdullah bin Umar Syatiri.
50

 

Keahliaan beliau dalam menulis membuatnya dipercaya oleh guru-

gurunya sehinga beliau didoakan agar ketika besar nanti menjadi tokoh terkenal 

alim, cerdas dan pintar.  Bukti kecerdasannya yaitu gagasan dan konsep di tahun 

1954 dipercaya sebagai pengajar utama pengganti abahnya di Kwitang dan 

pada tahun yang sama beliau untuk pertama kalinya istilah The Islamic Center 

Kwitang sebagai tempat pusat kajian Islam Jakarta di gunakan.
51

 

Kiprah dan peran beliau mengajar di Kwitang untuk meneruskan jejak 

abahnya Habib Ali Kwitang di majelis mingguan Kwitang sejak Tahun 1968, 

kemudian beliau memimpin Masjid Ar Riyadh Kwitang atau Jami Kwitang 

Jakarta Pusat hingga Tahun 1993.
52

  

Selain mengurus Kwitang beliau berperan aktif dalam dunia politik tanah 

air pada Tahun 1970 beliau diangkat menjadi 

anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
 
 

Beliau termasuk orang kepercayaan President 

Soeharto yang bertugas dalam bidang agama dan 

pendidikan, beliau menjadi penghubung pak 

Harto dengan tokoh-tokoh agama di Tanah Air 

dan Luar Negeri.
53

  

Beliau termasuk orang yang banyak 

memiliki bakat dan kecerdasan dibandingkan 

manusia umumnya, kelebihannya yaitu yang 

menonjol di bidang agama dan diplomasi. Beliau 

mampu meyakinkan tokoh-tokoh dan kepala 

Negara di Timur Tengah, diantaranya 

keberhasilan mendatangkan raja Arab Saudi Ke 

Indonesia pada 10 Juni Tahun 1970.
 54

 

 
50  Wawancara 20 Oktober 2019 Pukul 14.00 di Jakarta dengan Anto Jibril pemerhati dan penggiat 

sejarah habaib dan ulama DKI di Jakarta. 
51  Wawancara 20 Oktober 2019 Pukul 14.00 di Jakarta dengan Anto Jibril pemerhati dan penggiat 

sejarah habaib dan ulama DKI di Jakarta. 
52  Muhammad Ali.Habib Abdurrahman Pengusaha dan Juga Juru Dakwah. 

https://www.liputan6.com/news, 16 Januari 2018, 12:36 WIB. 
53  Wawancara 20 Oktober 2019 Pukul 14.00 di Jakarta dengan Anto Jibril pemerhati dan penggiat 

sejarah habaib dan ulama DKI di Jakarta. 
54  Ibid 
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Kisah yang tidak banyak diceritakan yaitu kisah ditunjuknya sebagai tim 

ahli oleh Presiden. Habib Muhammad Bin Ali Kwitang dan KH Abdulah Balfaqih 

Malang bertugas sebagai tenaga ahli P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan 

Pancasila) yang bertugas khususnya mencari dalil ayat al quran dan hadisth pada 

5 sila di Pancasila.
 55

 

Peran dan kontribusi untuk bangsa dan agama masih banyak yang 

belum tergali lebih dalam, beliau wafat berdasarkan data yang ada pada batu 

nisan di makam beliau yaitu meninggal di Jakarta pada tanggal 11 Desember 

1993 dan di makamkan di samping makam ayahnya Habib Ali Kwitang di 

komplek pemakaman samping Masjid Kwitang.  

 

[Periset : Dr. Mohammad Ziaulhaq M., MPD] 
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12. Habib Husein bin Abdurrahman bin Assegaf 

Habib Husein bin Abdurrahman Sagaf Assegaf adalah khalifah 

(pewaris) Habib Abdurrahman Sagaf Assegaf Al-Qhadhi. Hal tersebut karena 

secara keilmuan, peran sebagai pendidik, dan kiprah di masyarakat, Habib 

Husein adalah anak yang paling menonjol dan banyak meneruskan perjuangan 

Sang Ayah. Semasa hidupnya Habib Husein Sagaf Assegaf rajin menyambung 

tali silaturahmi dengan kerabat Sang Ayah, dengan keluarga Sayyidul Walid 

Habib Abdurrahman Assegaf Bukit Duri Jakarta, dengan keluarga Habib Abu 

Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik, dan dengan keluarga Habib Abdul Qadir 

Assegaf, Jeddah. 

Nasab beliau adalah Habib Husein bin Abdurrahman (Al-Qhadi) bin 

Segaf bin Husein bin Abu Bakar bin Umar bin Segaf Muhammad (Al-Qhadi) bin 

Umar bin Thoha (Al-Qhadi) bin Umar bin Thoha bin Umar ash-Shofi bin 

Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Sayyidina Syekh Al-Imam Al-Qutb 

Abdurrahman As-segaf bin Syekh Muhammad (Maula Ad-Dawilayh) bin Syekh 

Ali (Shohibud Dark) bin Sayyidina Al-Imam Alwi Al-Ghuyur bin Sayyidina (Al-

Imam Al-Faqih Al-Muqaddam) Muhammad bin Sayyidina Ali bin Sayyidina (Al-

Imam) Muhammad (Shohib Marbath) bin Sayyidina Ali (Al-Imam Kholi Qosam) 

bin Sayyidina Alwi bin Sayyidina (Al-Imam) Muhammad (Shohib As-

Shouma’ah) bin Sayyidina (Al-Imam) Alwi Alawiyyin (Shohib Saml) bin 

Sayyidina (Al-Imam) Ubaidillah (Shohibul Aradh) bin Sayyidina (Al-Imam Al-

Muhajir) Ahmad bin Sayyidina Al-Imam Isa (Ar-Rumi) bin Sayyidina Al- Imam 

Muhammad An-Naqib bin Sayyidina Al-Imam Ali Al-Uraydhi bin Sayyidina Al-

Imam Ja’far As-Shodiq bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin 

Sayyidina (Al-Imam) Ali Zainal Abidin bin (Al-Imam As-Syahid Sayyidi Syabab 

Ahlil Jannah) Sayyidina Al-Husein Rodiyallahu bin Sayyidah Fatihmah Az-Zahra 

binti Sayyidina Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam
56

. 

Habib Husein Sagaf Assegaf lahir di Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat, 

pada tahun 1922 Masehi yang bertepatan dengan tahun 1341 Hijriyah. Habib 

Husein kecil mendapatkan pendidikan agama pertamakali dari Ayahnya sendiri 

dan dari pamannya yaitu bernama Habib Muhammad bin Abdurrahman Sagaf 

Assegaf, sampai saat usia sekolah, Sang Ayah melanjutkan pendidikan Habib 

Husein ke Madrasah Jam’iyat Al-Khair, Jakarta. Beliau belajar dengan para 

ulama terkemuka di zamannya. Selain mengenyam pendidikan di Jamiyat Al-

 
56  Maktab Addaimi, Data Nasa Personal 



  
 
Khair, Habib Husein remaja, diajak oleh pamannya yang merupakan gurunya 

juga, rihlah thalabul ilmi ke ulama-ulama di Cirebon.  

Tercatat dari keterangan sang anak, bahwa guru-guru Habib Husein bin 

Abdurrahman Sagaf Assegaf antara lain: Ayahnya sendiri Habib Abdurrahman 

Sagaf Assegaf, mertuanya sendiri Habib Zein bin Abdullah Alaydrus, pamannya 

Habib Muhammad Sagaf Assegaf, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi 

(Kwitang), Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf (Gresik), Habib Sholeh bin 

Muhsin Al-Hamid (Tanggul), dan beberapa ulama lainnya. Adapun murid beliau 

antara lain; Habib Muhammad bin Husein Alaydrus, Habib Ahmad bin Abdullah 

Al-Athos (ketua Maktab Ad-Daimi Robithah Alawiyah Jakarta), anaknya sendiri 

Habib Hasan bin Husein Sagaf Assegaf, dan banyak lagi yang lainnya. 

Setelah menikah Habib Husein Sagaf Assegaf tidak langsung terjun aktif 

di dunia pendidikan dan berkiprah sebagai muallim serta pendakwah. Beliau 

sibuk bekerja untuk mencari nafkah layaknya seorang suami yang bertanggung 

jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya. Baru, saat mendekati usia empat 

puluh tahun, Habib Husein baru benar-benar aktif terjun di dunia pendidikan, 

mengajar di Jamiyat Al-Khair, bahkan sempat menjabat sebagai kepala 

madrasah Jamiyat Al-Khair sejak tahun 60 sampai masuk tahun 80, menjelang 

akhir usianya.   

Selain aktif sebagai pendidik, Habib Husein Sagaf Assegaf juga aktif 

sebagai muallim (guru pengajar) di berbagai majlis ilmu, beliau mengajar di 

Majlis Annur tempat Habib Ali bin Sahil di Slipi Jakarta Pusat, di Majlis tempat 

Habib Zein (mertuanya) di Krukut Jakarta Barat, dan di Majlis Habib Ali Al-

Habsyi, atau yang dikenal dengan sebutan Islamic Center Indonesia (ICI) 

Kwitang, Jakarta. Selama aktif di ICI Kwitang Jakarta, Habib Husein Sagaf 

Assegaf ditunjuk sebagai penyambut dan penerjemah tamu ulama yang datang 

dari Negara-negera Timur Tengah, sekaligus ditunjuk sebagai pemberi sambutan 

dan pujian dalam bentuk syair Arab (Asy-Sya’ir Al-Markazi) untuk tamu ulama 

tersebut. 

Sabagaimana cerita sang anak, yaitu Hiabib Hasan bin Husein Sagaf 

Assegaf, “Abah adalah ahli bahasa Arab, ahli Fiqih, dan pandai membuat syair 

Arab. Abah Ana hoby mengajar fiqih, baginya pelajaran ini adalah pelajaran 

yang paling disukai, baik dalam hal belajar maupun mengajar.” Lanjut sang 

anak, “Abah Ana adalah sosok habib yang dalam berpenampilan sangat 

sederhana. Abah adalah pribadi yang tidak mau menonjol dan dikenal (khumul). 

Ketika mengajar di Madrasah Jamiyat Al-Khair, Abah selalu berpenampilan 

layaknya ahwal, yaitu; berkemeja batik lengan panjang, berkopiah hitam, dan 



 
 
bercelana panjang. Beda halnya ketika Abah mengajar di Majlis Ilmu yang lain, 

seperti di Majlis Habib Ali Al-Habsyi, beliau memakai jubah, surban, dan atribut 

lainnya sebagaimana para habaib berpenampilan.”
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Selama aktif mengajar di Madrasah Jamiyat Al-Khair, Habib Husein bin 

Abdurrahman Sagaf Assegaf aktif menulis dan menyusun diktat pembelajaran 

yang layak terbit. Di antara karya tulisnya adalah kitab Al-Fiqh Al-Muyassar 

(ringkasan ilmu fiqih dalam bentuk bagan untuk lebih memudahkan), kitab 

Musthalah Al-Hadits, dan Asy-Sya’ir Al-Markazy (kumpulan syair-syair yang 

beliau bacakan untuk para tamu ulama yang datang di Majlis Habib Ali Al-

Habsyi Kwitang). Semua karya tulis beliau masih berupa manuskrip, ketikan 

mesin tik, dan belum diterbitkan di penerbit mana pun. Sang anak, masih dalam 

upaya menerbitkannya. 

Saat memasuki usia 59 tahun, Habib Husein bin Abdurrahman Sagaf 

Assegaf wafat menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1981 Masehi 

bertepatan dengan tahun 1401 Hijriyah, beliau kembali kepada Tuhan Sang 

Pencipta dan dipertemukan dengan para pendahulunya, para kekasihnya, para 

leluhur yang shalihin dan shalihat, terutama bertemu dengan Sang Kakek, yaitu 

Rasulullah Saw. 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Habib Hasan bin Husein Assegaf, putra Habib Husein bin 

Abdurrahman bin Sagaf Assegaf  

[Periset : Adithiya Warman, S.Si.] 

 
57  Wawancara langsung dengan anak beliau, Habib Hasan bin Husein bin Abdurrahman Sagaf 

Assegaf, pada hari Senin 28 Oktober 2019, di kediaman beliau samping Abu Salim: Jl. Raya 
Condet No. 2, RT. 02/RW. 01, Balekambang, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 
13530, jam 14.00 sampai jam 15.30 WIB 



  
 

13. Habib Novel bin Salim bin Jindan 

Habib Novel bin Salim bin 

Ahmad bin Jindan adalah seorang dai 

muda yang sangat aktif berdakwah baik di 

mimbar ceramah, majelis ilmu, sampai di 

media sosial seperti facebook, instagram, 

twitter, dan youtube. Rekaman dakwah 

Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin 

Jindan banyak beredar di berbagai media 

sosial, begitu pula tulisan-tulisan yang 

berupa kritikan atau nasihat kepada umat 

Islam, cukup banyak yang beredar di 

media sosial. Habib Ahmad bin Novel bin 

Salim bin Jindan adalah sosok yang hangat dan terbuka, beliau sangat terbuka 

dan menghargai siapa saja yang ingin datang meneliti dan mentahqiq karya 

kakeknya, yaitu Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Habib Ahmad bin Novel 

bin Salim bin Jindan dan kakaknya Habib Jindan bin Novel bin Salim bin 

Jindan, dua serangkai kakak dan adik yang saling bahu-membahu dalam 

berdakwah bersama para habaib dan alim ulama lainnya. 

Nasabnya adalah Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Ahmad bin 

Husain bin soleh bin Abdullah bin Jindan bin Abdullah bin Umar bin Abdullah 

bin Syaikhon bin Asy Syeikh Abi Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurahman 

bin Abdullah bin Asy Syeikh Abdurahman As Seggaf bin Muhammad Maula Ad 

Dawilah bin Ali Maula Ad Dark bin Alwi Al Ghuyyur bin Al Ustadz Al A’dzom Al 

Faqih Al Muqoddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sohib Al Murbath bin 

Ali Khola’ Qosam bin Alwi bin Muhammad Maula Showma’ah bin Alwi bin 

Ubaidillah bin Ahmad Al Muhajir bin Isa Ar Rumi bin Muhammad An Naqib bin 

Ali Al ‘Uraidhi bin Ja’far As Shodiq bin Muhammad Al Baqir bin Ali Zainal Abidin 

bin Al Husain bin Ali bin Abi tholib dan bin Fathimah Az Zahra binti Rasulullah 

Muhammad Shallallahu alaihi wa alihi wa shohbihi wa sallam
58

. 

Habib Novel bin Salim bin Ahmad bin Jindan adalah guru yang utama 

dan pertama bagi kedua anaknya yaitu; Habib Jindan dan Habib Ahmad. Habib 

Ahmad berkata, “Kalau bukan karena didikannya, maka entah menjadi 

bagaimana keadaan Saya.” Habib Novel lahir pada hari Sabtu pagi, tanggal 2 

 
58 http://www.alhabibahmadnoveljindan.org/al-habib-novel-bin-salim-bin-ahmad-bin-jindan-

2/ 
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Rabi’uts Tsani tahun 1361 H bertepatan dengan tanggal 18 April 1942 M, di 

Bidara Cina Otista Jatinegara, Jakarta. Habib Novel ada sosok yang sangat 

sayang dan berbakti kepada ibu dan ayahnya. Ibu Habib Novel adalah Syarifah 

Aisyah binti Habib Usman bin Abdullah Syatho. Al Habib Usman adalah salah 

seorang ulama dari Makkah yang datang ke Sulawesi untuk berdakwah dan 

kemudian menikahi salah seorang wanita berdarah biru dari Bugis hingga lahir 

dari perkawinan tsb Syarifah Aisyah binti Al Habib Usman Syatho.  

Habib Ahmad bin Novel berkomentar tentang bakti Sang Ayah kepada 

ibunya, “Karakter yang Saya ketahui dari Ayah Saya adalah kepatuhannya 

kepada ibunya. Tidak pernah berucap kata ‘Tidak’ kepada ibunya. Hingga wafat 

sang ibu pada tahun 1990 atau 1991. Hal tersebut, sebagaimana bakti beliau 

yang sangat luar biasa kepada sang ayah, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan.” 

Sejak kecil Habib Novel dididik dengan adab oleh Sang Ayah, Habib Salim. 

Habib Novel selalu mendampingi sang ayah.  

Sekitar tahun 1967, Habib Novel berangkat ke Hijaz (Makkah), dan 

tinggal di sana selama kurang lebih 2 tahun. Habib Novel menimba ilmu dari 

para ulama yang ada di sana, diantaranya As Sayyid Alwi bin Abbas Al Maliki. 

Al Walid sangat disayang oleh As Sayyid Alwi hingga dipersaudarakan dengan 

putranya Al Muhaddits As Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al Maliki. 

Sebagaimana beliau juga menimba ilmu dan dekat dengan As Sayyid 

Muhammad Amin Kutbi, Asy Syeikh Hasan Masysyaath dan ulama Al Haramain 

yang Saat itu berada di sana. 

Selain berguru dengan para habaib dan masyaikh di Mekah, Habib 

Novel juga berguru kepada Habib Ali bin Abdurahman Al Habsyi Kwitang, 

Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur, Habib Muhammad bin Ahmad Haddad 

Al-Hawi, dan senantiasa mendampingi mertua beliau sekaligus berguru 

kepadanya Habib Muhammad bin Ali bin Abdurahman Al-Habsyi Kwitang, dan 

beliau juga berguru dari para ulama lainnya. Bahkan hampir sebagian besar 

guru-guru Habib Salim bin Ahmad bin Jindan adalah guru bagi Habib Novel. 

Sebab Habib Salim setiap kali meminta Ijazah dari para gurunya selalu 

memintanya juga untuk anak dan keturunannya. 

Habib Salim berniat untuk pindah ke Makkah bersama seluruh keluarga 

besarnya, sehingga Habib Novel menunggu kedatangan beliau dan 

mempersiapkan segalanya, namun karena beberapa kepindahan Habib Salim 

tidak terwujud dan batal. Ketika Habib Novel mendapat kabar bahwa 

kepindahan ayahnya batal, beliau bergegas untuk pulang ke indonesia karena 

khawatir akan keadaan ayahnya. Setibanya di indonesia sang ayahnya sangat 



  
 
gembira dan bahagia menyambutnya. Habib Novel pernah bercerita kepada 

Habib Ahmad, bahwa beliau sama-sama berdakwah dengan Habib Salim, sang 

ayah, saling bahu-membahu bersama para habaib dan para ulama lainnya.  

Suatu ketika, seseorang mengundang Habib Salim dan Habib Novel 

agar keduanya berceramah di suatu acara. Pada waktu yang sama ditempat 

yang lain, seseorang pun mengundang keduanya sehingga Habib Salim 

mengatakan kepada Habib Novel, “Engkau (Habib Novel) sekarang ke acara 

yang di sana sedangkan aku di acara yang di sini, setelah engkau selesai maka 

bergegas untuk hadir di acara yang di sini sedangkan aku akan beranjak ke acara 

yang di sana.” Habib Abdul Qodir bin Muhammad Haddad Al Hawi bercerita 

bahwa pernah dalam suatu acara mauled, Habib Novel diminta berceramah di 

hadapan ayahnya Habib Salim, dan saat itu hadir pula para habaib dan ulama 

lainnya. Setelah berceramah, sang ayah Habib Salim berdiri dan mengatakan 

dengan bangga, “wahai Hadirin, beginilah para Habaib dan keluarga Rasulullah 

SAW, mereka bagaikan pohon pisang, tidak mati induknya melainkan setelah 

tumbuh sempurna anaknya”. 

Suatu hari dalam sebuah kesempatan Habib Salim melepaskan Imamah 

yang beliau pakai dan beliau letakkan dan pakaikan di kepala Habib Novel bin 

Salim bin Jindan. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Wafat pada Malam senin 

tahun 1969. Dan meninggalkan putra pitri yang solih dan solihah yang bertaqwa 

kepada Allah. Dan tidak lama kemudian Al Walid menikah dengan ibu kami 

putri Al Habib Muhammad bin Ali bin Abdurahman Al Habsyi. 

Seluruh hidup beliau hanya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, 

hanya untuk berdakwah dan berjuang di jalan Allah hingga akhir hayat beliau. 

Dorongan beliau kepada putra putrinya untuk menempuh jalan agama, 

dakwah di jalan Allah, sangat kuat sehingga beliau kirim semua anak-anaknya 

untuk menimba ilmu. Dan setiap anak dari mereka saat berangkat, beliau selalu 

berpesan kepadanya dengan apa yang di katakan oleh ibunda Asy Syeikh Abdul 

Qodir Al Jailani saat berpisah dan melepas anaknya menimba ilmu, wahai 

anakku, belajarlah bersungguh-sungguh dan jangan pernah berfikir kembali dan 

berjumpa, sebab aku akan menunggumu di depan telaga Rasulullah SAW di hari 

kiamat. Kata-kata ini sangat membekas di lubuk hati anak-anaknya yang 

tercinta. Harapan ini Allah wujudkan untuk beliau ketika putra tertua beliau 



 
 
wafat saat menimba Ilmu kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaith di 

Madinah Al Munawwarah, dan kemudian dimakamkan di Makkah
59

. 

“Saya masih selalu teringat Saat saya masih kecil di waktu Dhuha ketika 

saya berada di kamar, dan saya mendengar dari kamar Al Walid suara beliau 

yang lantang yang sedang mengulang-ulang hafalan hadits beliau dari kitab 

Riyadhus Solihin, kenang Habib Ahmad. Saya mendengar bahwa beliau hafal 

kita Riyadhus Solihin karya Al Imam An Nawawi. Sebagaimana saya masih 

mengingat bahwa sebagian besar waktu beliau ketika bersama kami selalu 

membawakan cerita para awliya dan salaf solihin dari keluarga Al Ba Alawi.” 

Beliau ketika menghadiri acara maulid atau majelis, selalu mengajak semua atau 

sebagian anak-anak beliau untuk mendampinginya. 

Habib Ahmad bercerita, “Ketika beliau melihat saya di kamar suatu hari 

sedang memegang kitab Maulid Simtud Durar, beliau gembira dan bahagia dan 

menghampiri saya kemudian duduk bersebelahan dengan saya. Dan 

menyemangati saya untuk melancarkan bacaan suatu fashal dari kitab maulid 

tersebut, yaitu Fashal sebelum Qiyam dan Fashal sebelum doa maulid. Setelah 

saya lancar, setiap kali ada acara maulid, beliau memerintahkan saya untuk 

tampil dan membaca Fashal maulid tersebut.” 

Habib Ahmad bercerita, “Sepulangnya saya dari Hadramaut, saya selalu 

mendamping beliau bersama kakak saya Habib Jindan bin Novel. Hingga beliau 

wafat pada hari jumat jam 17.00 tanggal 3 Juni tahun 2005 M bertepatan pada 

tanggal 25 Rabiuts Tsani tahun 1426 H. Saat itu telapak tangan kanan beliau 

berada di telapak tangan saya, dan ibu saya mentalqinkan beliau, dan adik-adik 

saya berada di kaki beliau, sedangkan kakak saya Al Habib Jindan sedang 

mewakili beliau berdakwah di Singapura di Masjid Ba Alawi dalam acara Haul 

Imam Habib Muhammad bin Salim Al Attas.”
60

 

Pernah suatu kali wartawan suatu majalah islami berkunjung ke rumah 

Habib Novel untuk mewawancara kami dan Al Walid. Salah satu pertanyaan 

mereka kepada Al Walid adalah, Apa cita-cita Habib Novel untuk umat islam? 

Kerena bekas stroke sehingga beliau berbicara terpatah-patah, namun saat itu 

beliau menjawab hanya dengan isyarat tangannya yang sangat 

membahagaiakan kami semua. Beliau menunjuk kepada Kakak saya, Habib 

Jindan dan kepada saya Ahmad, serta anak-anak beliau yang lainnya. Seakan 

 
59  Wawancara Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan, anaknya Habib Novel bin Salim bin 
Jindan, Ahad 8 Desember 2019, di kediaman beliau Yayasan Al-Fakhriyah, jam 19.00 sampai jam 
21.00 WIB 
60   Ibid 



  
 
beliau mengatakan, “Merekalah cita-cita dan persembahan Saya untuk umat.” 

Habib Novel lebih disibukkan oleh kegiatan dakwah, sehingga seletah wafatnya 

beliau tidak menulis karya intelektual. Adapun dalam bentuk karya sosial, 

Yayasan Al-Fakhriyah dan berbagai aktifitas sosial di dalamnya adalah bukti 

keikhlasannya dalam pengabdian kepada Allah Swt
61

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Habib Ahmad bin Novel bin Jindan 

 

[Periset : Adithiya Warman, S.Si.] 
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14. Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali al-Habsyi 

Ulama besar Sayyidil Walid Al Habib 

Abdurrahman bin Muhammad bin Ali al-

Habsyi Kwitang Lahir di Jakarta pada 29 

April 1942
 62

, dan tutup usia meninggal dunia 

di Rumah Sakit Haji Pondok Gede pada hari 

senin, 15 Januari 2018 pukul 19.55 atau bada 

Isya, dalam usia 76 tahun.
63

  

Habib Abdurahman memiliki isteri 

yang bernama Syarifah Muznah binti Umar 

yang berasal dari kalangan pengusaha. Dari 

hasil pernikahannya pada tahun 1966 itu dikaruniai tujuh putra-putri. Mereka di 

antaranya adalah Khadijah Farhana, Habib Ali Abdurrahman Al Habsyi, dan 

Syarifah Najwa.
64

 

Nasabnya yaitu: Abdurahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman 

bin Abdullah bin Muhammmad bin Husein bin Abdurrahman bin Alhadi bin 

Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abubakar bin Ali al-faqih bin Ahmad al-

faqih bin Muhammad Asadillah bin Hasan Atturabi bin Ali bin Muhammad bin 

Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Alawiyyin bin 

Ubaidillah bin Ahmad Almuhajir bin Isa Arrumi bin Muhammad an Nagieb bin 

Ali Uraidy bin Jafar as-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin 

Al-Husein Sayyidusy-Syuhada bin Fathimah Az-Zahra binti Muhammad SAW. 

65
 

Habib Abdurrahman merupakan pimpinan dan juga penerus Majelis 

Taklim Habib Ali Alhabsyi Kwitang. Setiap hari Minggu pagi, ribuan jemaah baik 

dari Jakarta maupun dari luar Jakarta hadir dalam pengajian rutin tersebut. 

Keaktifaan beliau dimulai sejak abahnya meninggal habib Muhammad bin Ali 

al-Habsyi tahun 1993, estafet kepemimpinan majelis Jakarta Islamic Center 

Kwitang tersebut dilanjutkan olehnya sejak 1993 hingga 2017.
66

  

 
62 Muhammad Ali.Habib Abdurrahman Pengusaha dan Juga Juru Dakwah. 

https://www.liputan6.com/news, 16 Januari 2018, 12:36 WIB. 
63 Dedi Rahmadi. Habib Abdurrahman AlhabsyiKwitang Tutup Usia. 

https://www.merdeka.com/peristiwa, Senin, 15 Januari 2018 23:33.  
64 Muhammad Ali.Habib Abdurrahman Pengusaha dan Juga Juru Dakwah. 

https://www.liputan6.com/news, 16 Januari 2018, 12:36 WIB. 
65 Makhtab Addaimi, Data Nasab personal. 
66  Muhammad Ali.Habib Abdurrahman Pengusaha dan Juga Juru Dakwah. 

https://www.liputan6.com/news, 16 Januari 2018, 12:36 WIB. 
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Beliau pertama kali tampil berdakwah pada usia 33 tahun beliau 

ditemani abahnya tampil di majelis minggu Kwitang, dari situlah bakat dan 

keahlian berdakwah semakin terasah bersinar sehingga beliau menjadi ulama 

ternama yang berpengaruh. Fakta lain yang menunjukan beliau bukan hanya 

memiliki kemampuan agama yang mempuni beliau diketahui memiliki jiwa 

pengusaha yang baik seperti dari dikutip dari Liputan6.com pernah menjadi 

kontraktor bangunan rumah, gedung, serta pedagang berbagai kayu diantaranya 

kayu jati, kayu garut, dan lain sebagainya. 

Proses pendidikan diterima dari abahnya 

dengan menempuh pendidikan formal di sekolah 

umum, sedangkan pendidikan agama lebih 

banyak belajar dengan ayahandanya Habib 

Muhammad bin Ali Kwitang, ketertarikan beliau 

pada ilmu agama membuat ia menekuni ilmu 

agama yang diajarkan oleh sang kakeknya Habib 

Ali Kwitang. Selain itu ilmu agamanya di 

dapatkannya juga dengan menempuh pendidikan 

selama 6 tahun di Jawa Timur pada Pondok 

Pesantren (Ponpes) Darunnasihin Lawang 

Malang, di Ponpes ini beliau belajar seangkatan 

dengan ulama terkenal asal Kalimantan KH. Zaini Abdul Ghani (Guru 

Sekumpul).
 67

 

Semasa hidup kediaman beliau di Kwitang sering didatangi petinggi 

Negara dan tokoh-tokoh Nasional apalagi ketika masa-masa kampanye mau 

menjelang pemilu kedatangan tamu-tamu lebih banyak. Pengaruh beliau di 

Nasional tersebut terlihat ketika wafat banyak mantan pejabat dan pejabat aktif 

yang melayatnya, seperti President ke 6 SBY dan putranya AHY.
68

  

[Periset : Dr. Mohammad Ziaulhaq M., MPD] 

 
67 Wawancara 20 Oktober 2019 di Jakarta dengan Anto Jibril pemerhati dan penggiat sejarah 

habaib dan ulama DKI di Jakarta. 
68 Muhammad Ali.Habib Abdurrahman Pengusaha dan Juga Juru Dakwah. 
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15. Habib Ja’far bin Muhammad al-Haddad 

Kalau kita melewati jalan Condet, bisa dipastikan ramai dan macet selalu 

menghiasi jalanan. Maklum, semua ada di Condet. Mulai makanan, pakaian, 

sampai bengkel dan kantor-kantor. Di samping itu, masyarakat Arab juga banyak 

di sana. 

Keberhakan tanah Condet tidak bisa dilepaskan oleh tokoh-tokoh habib 

yang dimakamkan di area Al-Hawi. Ada sepuluh habib kharismatik yang 

dimakamkan di sana, yaitu Habib Mukhsin bin Muhammad Alatas, Habib 

Muhammad bin Ahmad bin Alhaddad, Habib Ali bin Husin Alatas, Habib 

Muchsin bin Sholeh Alatas, Habib Umar bin Muhammad Alatas, Habib Husin 

bin Umar bin Syech Abu Bakar, Habib Ahmad bin Husin bin Jindan, Habib 

Salim bin Ahmad bin Jindan, Habib Abdul Kadir bin Muhammad al-Haddad, 

dan Habib Zain bin Abdullah Alaydrus.  

Tidak diketahui pasti kapan kompleks pemakaman Al-Hawi di Jakarta 

Timur ini ada. Namun Habib Mukhsin adalah adalah orang pertama yang 

dimakamkan di sana yaitu pada 1938. 

Habib Ja’far bin Muhammad al-Haddad merupakan tokoh habib yang 

shaleh, sering bersilaturahmi, jalan kaki sepanjang tujuan serta tidak mau banyak 

dikenal. Ada seorang kiai yang menjadi kiai besar karena doa dan 

bimbingannya, namanya Kiai Abdul Hamid. Sehingga apa pun keinginan Habib 

Ja’far dituruti olehnya. Namun, karena lebih memilih sederhana, Habib Ja’far 

pun tidak pernah meminta apa-apa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Habib Ali al-Haddad 

[Periset : Fathurrochman Karyadi] 



  
 

16. Habib Yahya bin Usman bin Yahya 

Habib Yahya bin Usman bin 

Yahya merupakan ulama karismatik yang 

hidup di masa akhir abab ke 19 hingga 

pertengahan abab 20. Sepanjang hidupnya 

beliau lebih banyak beraktifitas dakwah di 

wilayah Selatan Jakarta hingga ke daerah 

Depok dan Tanggerang.  Beliau wafat dan di 

makamkan di daerah taman pemakaman 

umum wakaf Said Naum di daerah Tanah 

Abang, lokasi makam ini pada tahun 1970-an 

di era gubernur Ali Sadikin terjadi relokasi 

makam ke daerah Karet sehingga keberadaan 

makamnya tidak diketahui termasuk ahli waris 

anak tidak bisa menyatakan dengan pasti dimana tempatnya.  

Habib Yahya bin Usman Bin Yahya merupakan tokoh ulama dari 

kalangan habaib yang cukup terkenal, daerah aktifitas dakwahnya berpusat di 

wilayah daerah Pasar Jumat.  Beliau menurut putranya Habib Ahmad Yahya 

termasuk ulama yang terkenal banyak memiliki karomah sebagaimana banyak 

cerita-cerita kisah hidupnya yang biasa ia dengan sejak kecil tentang abahnya. 

Beliau merupakan putra dari mufti Betawi Habib Usman bin Abdullah bin 

Yahya.
69

   

Anto Jibril menyebutkan beliau termasuk seorang pewaris hak kekayaan 

intektual abahnya yaitu sebagai terhadap kitab-kitab, manuskrip, film dan 

rekaman dari karya-karya abahnya yang jumlahnya 100an tersebut. Abahnya 

habib Usman (mufti) termasuk tokoh yang produktif dan karyanya hingga kini 

masih banyak dipelajari dan dipakai dimajlis taklim dan pesantren-pesantren di 

Tanah Jawa.
70

 

Pencarian dan pengumpulan data profil beliau penulis lakukan dengan 

menelusuri data dengan berbagai pendekatan yaitu pengambilan data ke anak 

dan keturunan Habib Yahya, studi pustaka, wawancara kepada ahli sejarah, dan 

ke organisasi yang memiliki otoritas mengurus nasab keturunan.   

 
69  Wawancara dengan Ahmad bin Yahya bin Usman, di Jombang Tanggerang Selatan 16 

November 2019, pukul 16.00 WIB   
70 Wawancara dengan Anto Jibril, 20 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB di Jakarta 



 
 

Profil beliau yaitu dilahirkan di Petamburan kurang lebih Tahun 1882 M 

(data ini mengikuti perhitungan tahun wafat di kurangi usia berdasarkan 

informasi anakNya), usia beliau kurang lebih 80 Tahun dan wafat di Jakarta 

pada Bulan Mei 1962. Beliau di makamkan wakaf Said Naum tanah Abang yang 

pada tahun 1970an di era Gubernur Ali Sadikin pemakaman tersebut terkena 

penggusuran dan direlokasi ke Pemakaman Umum Karet.
71

 Data keberadaaan 

makamnya saat ini tidak diketahui, Habib Ahmad Putra Beliau yang ke 19 

menyatakan bahwa lokasi makam abahnya tidak bisa memastikan dimana jasad 

beliau dimakamkannya setelah penggusuran tersebut.
72

  

Nama lengkap Yahya bin Usman (mufti Betawi) bin Abdullah bin Agil 

bin Umar bin Agil bin Syaich bin Abdurrahman bin Agil (Al-badawi) bin Ahmad 

bin Yahya. 
73

 Panggilan beliau Habib Yahya tinggal di Petamburan (Jakarta 

Barat) kemudian hijrah ke daerah Pasar Jumat hingga akhir hayatnya disana, 

aktifitas beliau sehari-hari usaha percetakan khususnya kitab-kitab karya 

abahnya Mufti, berdakwah di masjid dan atau langgar mushola. Beliau juga 

mengajar madrasah yang beliau dirikan bersama rekannya yaitu Madrasah 

Sa’adatain di Pasar Jumat yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi, dan 

mendirikan majis taklim dan di Pasar Jumat dan Pondok Pinang salah satunya 

masjid hijau di daerah Pasar Jumat depan Sekolah Kepolisian.  

Nasab beliau yaitu Yahya bin Usman (mufti) bin Abdullah bin Agil bin 

Umar bin Aqil bin Syaich bin Abdurrahman bin Agil bin Ahmad bi Yahya bin 

Hasan bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Ali bin Awi bin Muhammad bin Alwi 

Alawiyyin bin Ubaidillah bin Ahmad almuhajir bin Isa Arrumi bin Muhammadan 

Nagieb bin Ali Uraidy bin Jafar as-Shadiq bin Muhammadal-Baqir bin Zainal 

Abidin bin Husein Sayyidusy-Syuhada bin Fathimah Az-Zahra binti Muhammad 

SAW. 

Habib Yahya menurut informasi putranya Habib Ahmad berguru 

langsung dengan Abahnya Mufti belajar berbagai macam ilmu agama seperti 

fiqih, tauhid, tasawuf, dan keahlian mufti yang khusus yaitu ilmu falak. Murid-

murid beliau dari kalangan habaib diantaranya yaitu Habib Hasyim Al-Habsy di 

daerah Pasar Minggu dan Habib Ali Asegaf daerah Tomang dan murid dari 

kalangan ulama akhwal yaitu murid-murid Madrasah Sa’adatain ustd Mas’ud, 
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Idris, Abdul Mutolib, H. Mansur daerah Pasar Jumat dan Lurah Sanusi (Pondok 

Pinang).
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Habib Yahya diakui sebagai ulama karismatik yang banyak memiliki 

keistimewaan dalam ilmu laduninya (karomah), kisah ini diceritakan putranya 

yaitu pada masa penjajahan ada seorang saudagar yang di dicari-cari penjajah 

datang menemui beliau untuk meminta pertolongannya agar tidak tertangkap, 

dan beliau memerintahkan untuk jalan terus kedepan tampa melihat kebelakang 

agar tidak terlihat dan itu terbukti berhasil, masih banyak cerita lainnya.  

Habib Yahya berdasarkan informasi Anto Jibri,l pelaku sejarah ulama 

habaib Jakarta, beliau habib yang berkontribusi besar terhadap bangsa yaitu 

aktif diberbagai kegiatan baik organisasi pendidikan, keagamaan dan  politik 

diantaranya di bidang pendidikan aktif pada  Jamiatul Khoir, kegiatan 

keagamaan sebagai pembicara utama (inti) dalam maulid Betawi di Tanah 

Abang (maulid akhir kamis ), 
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 masa-masa penjajahan Jepang atau Nipon, salah 

satu yang tercatat dalam sejarah peran beliau yang sangat menonjol yaitu pada 

tahun 1942 yang tercatat dalam Koran cahaya dan Asia Raya  yang tersimpan 

di Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI).  Beliau juga juru bicara dan debat MIAI 

khususnya ketika berdebat dengan Dr. Karim Amrullah ayahnya Buya Hamka 

khususnya perdebatan yang fenomenal dalam hal khilafiyah maulid. Peran lain 

beliau yaitu ketika di Istana pemerintahan Jepang untuk pertama kalinya 

mengadakan acara halal bihalal atas usulan MIAI untuk mengadakan acara alal 

bihalal (sekarang halal bihalal setelah lebaran).
76
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17. Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf 

Habib Ali bin Abdurahman Assegaf adalah anak kedua dari 

pasangan Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf (Sayyidul Walid) dan Hj. 

Barkah binti Ahmad Fusyani. Lahir pada tahun 1945 di Bukit Duri, Jakarta. 

Habib Ali adalah tokoh ulama kharismatik yang disegani di Jakarta, kiprahnya 

melanjutkan perjuangan dakwah Sayidul Walid sebagai ulama sentral yang 

menjadi rujukan para ulama dan habaib, majlisnya di Yayasan Al-Afaf di Bukit 

Duri, Jakarta menjadi pusat ilmu yang selalu di datangi oleh ulama besar dari 

berbagai penjuru dunia.  

Nasabnya adalah Habib Ali bin Habib Abdurrahman bin Ahmad bin 

Abdul Qadir bin Ali bin Umar bin Segaf bin Muhammad (Al-Qhadi) bin Umar 

bin Thoha (Al-Qhadi) bin Umar bin Thoha bin Umar ash-Shofi bin Abdurrahman 

bin Muhammad bin Ali bin Sayyidina Syekh Al-Imam Al-Qutb Abdurrahman As-

segaf bin Syekh Muhammad (Maula Ad-Dawilayh) bin Syekh Ali (Shohibud 

Dark) bin Sayyidina Al-Imam Alwi Al-Ghuyur bin Sayyidina (Al-Imam Al-Faqih 

Al-Muqaddam) Muhammad bin Sayyidina Ali bin Sayyidina (Al-Imam) 

Muhammad (Shohib Marbath) bin Sayyidina Ali (Al-Imam Kholi Qosam) bin 

Sayyidina Alwi bin Sayyidina (Al-Imam) Muhammad (Shohib As-Shouma’ah) 

bin Sayyidina (Al-Imam) Alwi Alawiyyin (Shohib Saml) bin Sayyidina (Al-Imam) 

Ubaidillah (Shohibul Aradh) bin Sayyidina (Al-Imam Al-Muhajir) Ahmad bin 

Sayyidina Al-Imam Isa (Ar-Rumi) bin Sayyidina Al- Imam Muhammad An-Naqib 

bin Sayyidina Al-Imam Ali Al-Uraydhi bin Sayyidina Al-Imam Ja’far As-Shodiq 

bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Sayyidina (Al-Imam) Ali Zainal 

Abidin bin (Al-Imam As-Syahid Sayyidi Syabab Ahlil Jannah) Sayyidina Al-

Husein Rodiyallahu bin Sayyidah Fatihmah Az-Zahra binti Sayyidina 

Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam. 

Habib Ali bin Sayyidil Walid Al Faqih Al Habib Abdurrahman bin 

Ahmad bin Abdul Qadir bin Ali bin Umar bin Segaf Assegaf adalah pribadi yang 

hangat, ramah, dan mudah akrab dengan siapapun. Ayahnya adalah tokoh yang 

menyandang nama besar sebagai paku bumi, tokoh dakwah yang disegani dan 

pecinta ilmu yaitu kakenya, Sayyidil Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad 

Assegaf. Habib Ali menikah dengan Syarifah Tuffahah binti Abdullah Al Haddad 

dan memiliki tujuh orang anak; Syarifah Zahro, Habib Ahmad pimpinan Majlis 



  
 
Annurul Kasysyaf, Habib Muhammad, Syarifah Zainab, Habib Alwi, Syarifah 

Aisyah, dan Habib Toha
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. 

Habib Ali bin Abdurahman Assegaf memulai pendidikannya di bawah 

bimbingan Sang Ayah, Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf, di Madrasah 

Tsaqafah Islamiyah, Bukit Duri, kemudian sebagaimana pesan Sang Ayah, 

Habib Muhammad belajar ke berbagai ulama besar di zamannya, guru-gurunya 

dari kalangan Habaib adalah Habib Asad bin Syahab (wartawan Arab), Habib 

Ali bin Husein Al-Athos, Habib Ali bin Abdurahman Al-Habsyi, Habib Salim bin 

Ahmad bin Jindan. Adapun guru-gurunya dari kalangan ulama ahwal adalah 

Muallim Ahmad Junaedi Mentang Atas, RKH. Abdullah bin Nuh Bogor dan 

banyak lainnya. 

Sebelum Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf tinggal di Bukit Duri dan 

mendirikan Majlis Ta’lim Al-Afaf, beliau sebenarnya tinggal di Menteng Atas dan 

mendirikan Madrasah Assaqafah di sana untuk jenjang TK dan SD. Namun, 

kemudian Sayyidil Walid memberikan isyarat agar Habib Ali pindah rumah ke 

Bukit Duri, dan mendirikan Majlis Ta’lim di sana, di sana nanti akan dikunjungi 

oleh ulama-ulama besar dari berbagai penjuru dunia. Nama Majlis Ta’lim Al-

Afaf kemudian beliau dapatkan dari pemberian gurunya, yaitu RKH. Abdullah 

bin Nuh. Benarlah apa yang diisyaratkan oleh Sayyidul Walid, seiring 

berjalannya waktu, sudah banyak ulama besar dari berbagai penjuru dunia yang 

singgah di Majlis Ta’lim Al-Afaf. 

Majlis Ta’lim Al-Afaf sendiri memiliki banyak jadwal pengajian, mulai 

dari pengajian awam, pengajian khusus, dan pengajian para ulama besar 

Jakarta. Mulai dari kitab kecil seperti At-Tahdzib Dalil Matan Taqrib sampai kitab 

besar sekelas kitab Ithaf Sadatil Muttaqin syarah Ihya Ulumuddin Imam Al-

Ghazali. Murid yang rutin mengaji pun sudah banyak yang menjadi dai dan 

ulama, di antara murid Habib Ali yang bersinar dari kalangan Habaib adalah 

Habib Muhammad Taufiq Shihab, Habib Muhammad bin Husein, Habib Ismail 

bin Abdul Qadir Al-Haddad, Habib Ali Zainal Abidin Al-Athos dan banyak lagi 

yang lainnya. Adapun murid Habib Ali yang bersinar dari kalangan ahwal adalah 

KH. Salim Naih, KH. Fakhrurozi Ishaq, KH. Ahmad Syafii Mustawa, KH. Zaini 

Sholihin, dan banyak lagi yang lainnya. 

Sayangnya, dari hasil penelitian penulis belum mendapatkan informasi 

bahwa Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf ini memiliki karya tulis. Semoga 

 
77  Wawancara dengan putra Habib Ali Assegaf, Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Assegaf, 

Jumat 08 November 2019, jam 13.30-15.00 WIB. 



 
 
dikemudian hari, ada peninggalan beliau berupa karya tulis yang bisa disebar 

dan diterbitkan dalam bentuk ekslusif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Habib Ahmad bin Ali Asssef, 

putra Habib Ali Assegaf, 

 

[Periset : Adithiya Warman, S.Si.] 



  
 

18. Habib Umar bin Abdurrahman Assegaf 

Habib Muhammad bin Habib 

Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir 

bin Ali bin Umar bin Segaf bin Muhammad 

(Al-Qhadi) bin Umar bin Thoha (Al-Qhadi) bin 

Umar bin Thoha bin Umar ash-Shofi bin 

Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin 

Sayyidina Syekh Al-Imam Al-Qutb 

Abdurrahman As-segaf bin Syekh Muhammad 

(Maula Ad-Dawilayh) bin Syekh Ali (Shohibud 

Dark) bin Sayyidina Al-Imam Alwi Al-Ghuyur 

bin Sayyidina (Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam) 

Muhammad bin Sayyidina Ali bin Sayyidina (Al-

Imam) Muhammad (Shohib Marbath) bin 

Sayyidina Ali (Al-Imam Kholi Qosam) bin Sayyidina Alwi bin Sayyidina (Al-

Imam) Muhammad (Shohib As-Shouma’ah) bin Sayyidina (Al-Imam) Alwi 

Alawiyyin (Shohib Saml) bin Sayyidina (Al-Imam) Ubaidillah (Shohibul Aradh) 

bin Sayyidina (Al-Imam Al-Muhajir) Ahmad bin Sayyidina Al-Imam Isa (Ar-

Rumi) bin Sayyidina Al- Imam Muhammad An-Naqib bin Sayyidina Al-Imam Ali 

Al-Uraydhi bin Sayyidina Al-Imam Ja’far As-Shodiq bin Sayyidina Al-Imam 

Muhammad Al-Baqir bin Sayyidina (Al-Imam) Ali Zainal Abidin bin (Al-Imam 

As-Syahid Sayyidi Syabab Ahlil Jannah) Sayyidina Al-Husein Rodiyallahu bin 

Sayyidah Fatihmah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammad Shallallahu ‘alaihi 

wasallam. 

“Belajar ilmu itu kepada siapa saja tidak apa-apa, asalkan sang guru 

menguasai bidang yang diajarkan dan orangnya shalih.”  

Kini kita sulit menemukan tokoh-tokoh ulama yang keseriusan, 

kesungguhan, dan kerajinannya dalam menimba ilmu seperti pendahulu-

pendahulu mereka di masa lalu. Seandainya ada pun, bisa dihitung dengan jari. 

Habib Umar bin Abdurrahman bin Ahmad Assegaf, pemimpin Ma`had dan 

Majelis Ta’lim Al-Kifahi Ats-Tsaqafi, adalah satu di antara mereka yang sedikit 

itu. 

Ia, yang biasa dipanggil Ustadz Umar oleh murid-muridnya, lahir pada 

tanggal 11 Oktober 1949 di daerah Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Ayahnya 

tokoh yang sangat dikenal, Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf, pendiri 



 
 
madrasah Ats-Tsaqafah Al-Islamiyyah. Sedangkan ibunya seorang wanita 

shalihah, Hajjah Barkah
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.  

Semua saudaranya yang laki-laki, Habib Muhammad, Habib Ali, Habib 

Alwi, dan Habib Abu Bakar, sejak muda hingga kini juga berkiprah dalam bidang 

dakwah dan pendidikan umat. 

Sejak kecil Ustadz Umar telah dididik oleh ayahnya dengan keras. Setiap 

habis ashar ia menyuruhnya membaca qashidah Al-Burdah seluruhnya sampai 

datang waktu maghrib. Sesudah itu membaca ratib dan belajar Al-Quran hingga 

waktu isya tiba. Ia juga belajar berbagai kitab kepada ayahnya. Selain kepada 

sang ayah, ia pun belajar Al-Quran kepada ibunya. 

 

Bahasa Inggris 

Dasar-dasar ilmu agama pertama-tama diperolehnya di madrasah sang 

ayah. Selain di madrasah, ia juga bersekolah di SD Bukit Duri Puteran Pagi II, 

yang diselesaikannya tahun 1964. 

Selesai SD, ia tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan 

sekolah meskipun memiliki keinginan belajar yang sangat kuat. Namun hal itu 

tidak mematahkan tekadnya untuk menuntut ilmu, demi masa depannya. 

Karenanya, ia terus belajar dan mencari jalan agar bisa mendapatkan tambahan 

ilmu.  

Maka mulailah ia mengikuti kursus bahasa Inggris di Diponegoro, di 

daerah Kramat, Jakarta Pusat, dan kemudian di Masjid Arif Rahman Hakim, 

Salemba, Jakarta Pusat. Ia sungguh-sungguh serius ingin menguasai bahasa 

Inggris. Karena itu, setelah tidak lagi mengikuti kursus, ia mendatangkan guru 

privat ke rumah. 

Guru private-nya yang pertama adalah seorang pengajar senior yang 

sudah agak tua, bernama Umar Ba`syin, seorang Hadhrami yang ahli bahasa 

Inggris. Tak kurang dari delapan tahun Ustadz Umar menimba ilmu kepadanya. 

Setelah tidak lagi belajar kepada Umar Ba`syin, ia mendatangkan 

seorang guru berkebangsaan Irlandia yang tinggal di daerah Menteng Atas. 

Tetapi Ustadz Umar hanya dapat belajar sekitar setahun kepadanya. 
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Ia juga mengikuti privat bahasa Belanda kepada seorang Jawa Katholik 

yang kemudian masuk Islam, Mr. Poniman. Sedangkan gurunya ini belajar 

tentang aqidah, shalat, dan lain-lain kepadanya. Agak lama Ustadz Umar 

menimba ilmu darinya. Meski tidak sampai menguasai, cukup banyak 

peribahasa bahasa Belanda yang dihafalnya. Ketika anak-anaknya masih kecil, 

kepada mereka ia ajarkan peribahasa-peribahasa itu, sehingga mereka hafal. 

Sekarang, ia ajarkan kepada cucu-cucunya. “Buat gagah-gagahan saja,” 

katanya bergurau. 

Berbagai cara dilakukan Ustadz Umar untuk mendapatkan biaya kursus. 

Salah satunya berjualan koran, yang dijalaninya kurang lebih dua tahun. Ia pun 

mendapatkan tambahan penghasilan dengan berjualan di pengajian mingguan 

kaum ibu. Bermacam barang dagangan ia sediakan. Ketekunan belajar bahasa 

juga membantunya mendapatkan tambahan biaya. Dengan kemampuannya, ia 

dapat mengajarkan bahasa Inggris kepada orang-orang lain. 

 

Ilmu Agama 

Sejak lulus SD, telah tumbuh keinginan yang kuat dalam diri Ustadz 

Umar untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Setiap Jum’at pagi dan Ahad pagi, ia 

pergi menuntut ilmu kepada Habib Muhammad Al-Haddad di Al-Hawi, Cililitan, 

Jakarta Timur. Ia belajar bersama santri-santri Habib Muhammad. 

KH. R. Abdullah bin Nuh, ulama terkemuka dan ahli bahasa Arab, juga 

salah seorang gurunya. Ia pula yang kemudian mengganti nama majelis Ustadz 

Umar menjadi Al-Kifahi Ats-Tsaqafi (Perjuangan Kultural) setelah sebelumnya 

Ustadz Umar menamainya Najahuth-Thalibin. Pertama kali Ustadz Umar belajar 

kepadanya adalah di kediamannya di Gang Lontar, Percetakan Negara, Jakarta 

Pusat. 

Kira-kira setahun mengaji di sini, sang guru pindah ke daerah Sumur 

Batu, Cempaka Putih, masih di Jakarta Pusat. Maka ia pun pindah mengaji ke 

sana. Nurul-Yaqin, Al-Hushunul Hamidiyah, dan Qawaid Al-Lughah Al-

`Arabiyyah adalah kitab-kitab yang ia baca kepadanya. 

Untuk mendapatkan keberkahan dalam belajar, sejak muda Ustadz 

Umar selalu menjaga adab terhadap guru-gurunya dan berusaha melakukan apa 

saja yang dapat membuat mereka ridha kepadanya. Di rumah KH. Abdullah bin 

Nuh yang sangat sederhana, misalnya, ia tak segan-segan memompa air untuk 



 
 
mengisi kolam meskipun tidak disuruh. Sungguh suatu teladan yang baik dan 

patut ditiru oleh mereka yang ingin meraih keberkahan dan keridhaan guru. 

Baru setahun mengaji di Sumur Batu, KH. Abdullah bin Nuh pindah ke 

Kota Paris, Bogor. Bagi orang yang semangatnya biasa-biasa saja, mungkin 

mengajinya akan langsung berhenti dengan pindahnya sang guru ke tempat 

yang cukup jauh. Tetapi semangatnya yang luar biasa membuatnya ingin tetap 

mengaji dan KH. Abdullah bin Nuh pun tak keberatan. Ia diberi waktu mengaji 

malam Ahad dan diminta datang Sabtu sore. Sayangnya, karena kondisi fisik 

sang guru yang tak memungkinkan, pengajian ini hanya berlangsung beberapa 

kali dan tidak dapat dilanjutkan. 

Ustadz Mahmud Bahfen, dosennya di Universitas Muhammadiyah, juga 

ia datangi. Kepadanya ia mempelajari tarikh dengan membaca kitab Tarikh Al-

Khulafa’, karya As-Suyuthi. 

Sepulangnya belajar dari tempat Ustadz Mahmud Bahfen, ia langsung 

mengaji lagi kepada Habib Husain Al-Habsyi di Kampung Melayu, Jakarta 

Timur. Kepada wartawan senior ini, ia mempelajari kitab An-Nashaih Ad-

Diniyyah dan surat kabar-surat kabar berbahasa Arab. Namun karena kondisi 

Habib Husain yang sudah sakit, masa belajarnya kepadanya tidaklah lama. 

Pada awal 1970-an Ustadz Umar mengikuti kuliah di Fakultas Tarbiyah 

Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Kemampuannya yang bagus dalam 

bahasa Inggris sangat membantunya dalam mengikuti kuliah dan membuatnya 

disenangi para dosen dan teman-temannya. Apalagi ia juga menguasai bahasa 

Arab dan ilmu-ilmu agama dengan baik. 

Berkat kesungguhannya, pada tahun 1976 ia dapat menyelesaikan 

kuliah hingga sarjana muda. Hal itu melengkapi kebahagiaannya, karena tahun 

sebelumnya, tepatnya pada 12 Februari 1975, ia telah diangkat sebagai pegawai 

negeri dan ditempatkan sebagai guru. 

Jum’at 3 Desember 1976, Ustadz Umar resmi menjadi suami gadis 

idaman hatinya yang sekaligus muridnya di madrasah Ats-Tsaqafah, Muslihah 

namanya, yang kemudian dikenal sebagai Ustadzah Hj. Muslihah dengan 

panggilan akrab Ummi Mus. Sejak awal pernikahan, sang istri telah sangat 

berperan dalam melancarkan dan memberikan dorongan kepadanya untuk 

menimba ilmu dari satu guru ke guru yang lain. 

 

KH. Ahmad Djunaidi  



  
 

Setelah ia menikah, guru pertamanya yang kemudian menjadi guru 

utamanya adalah K.H. Ahmad Djunaidi. Awal kisah mengajinya tergolong unik. 

Hingga satu hari sebelum mulai mengaji, ternyata ia belum pernah melihatnya. 

Ia hanya pernah diceritai oleh seorang muridnya bernama Alimin bahwa ada 

seorang ulama asal Pedurenan, Jakarta Selatan, yang sangat alim, K.H. Ahmad 

Djunaidi. 

Mendengar cerita Alimin, Ustadz Umar menjadi penasaran dan tertarik. 

Maka di hari itu, Ahad malam Senin, 5 Desember 1976, di hari walimah 

pernikahannya, ia segera minta ditemani oleh muridnya itu menuju rumah KH. 

Ahmad Djunaidi. Pergilah mereka menuju kediamannya. 

Sesampainya ia di sana, ternyata sang guru sedang mengajar di 

mushalla. Setelah mendengarkan pengajiannya hingga selesai, ia segera 

menemuinya, memperkenalkan diri, dan menyatakan keinginannya untuk 

belajar. 

KH. Ahmad Junaidi langsung menerima dan mempersilakannya datang 

keesokan harinya. Pagi harinya, Senin 6 Desember 1976, menjadi hari pertama 

Ustadz Umar belajar kepadanya yang terus ditekuninya setiap hari. 

Demikianlah, bulan madu dan berguru bertemu dalam satu waktu. 

Hingga sang guru berpulang ke rahmatullah pada 23 Februari 1997, Ustadz 

Umar terus datang mengaji secara pribadi setiap hari mulai jam 6.00 sampai jam 

8.00. Bahkan di saat sang guru sakit pun ia tetap datang, terkadang mengaji di 

kamarnya. Bayangkan, dua puluh tahun mengaji tanpa henti! Di zaman 

sekarang, ini suatu hal yang langka dan kelebihan yang istimewa.  

Di antara kitab-kitab yang dibacanya kepada sang guru adalah Fathul 

Qarib, Tijan Ad-Darari, An-Nashaih Ad-Diniyyah, Ad-Da`watut-Tammah, 

Fathul Mu`in (sampai rub`ul mu`amalat, bagian muamalah), At-Tawsyih, Al-

Mukhtar Asy-Syafi, Mizan Adz-Dzahab, Idhah al-Mubham, Syarah Ar-Rahbiyah, 

Mabadi Awwaliyah, As-Sullam, Al-Bayan, Al-Waraqat. 

Ustadz Umar merasa puas mengaji kepadanya. Ia benar-benar 

mendapatkan ilmu yang ia harapkan. Yang juga membuatnya senang mengaji 

kepada Kyai Ahmad Djunaidi adalah, kalau ada masalah-masalah yang sulit dan 

belum terselesaikan ketika mengaji, sang guru tidak hanya menjawab sekenanya 

atau kira-kira, melainkan ditundanya dan beberapa hari kemudian ia tunjukkan 

jawabannya pada kitab-kitab yang ditelaahnya. 



 
 

KH. Ahmad Djunaidi adalah seorang ulama yang menguasai al-

madzahibul arba`ah (madzhab fiqih yang empat), juga menguasai berbagai 

cabang ilmu keislaman. Ia pun mampu mengarang dalam bahasa Arab dengan 

sangat baik dan dapat membuat syair-syair yang bermutu. Sulit mencari ulama 

di Jakarta yang kualitasnya seperti dia. 

 

Muallim Syafi`i Hadzami 

Sepeninggal KH. Ahmad Djunaidi, rasa hausnya akan ilmu tak menjadi 

sirna. Maka untuk memenuhi dahaganya akan ilmu ia memutuskan untuk 

mengaji kepada KH. Muhammad Syafi`i Hadzami, seorang allamah yang juga 

tak diragukan penguasaan keilmuannya. 

Maka segera ia mendatanginya dan menyatakan keinginannya untuk 

mengaji. Pada awalnya Ustadz Umar diberi waktu mengaji setiap Senin pagi. 

Pertama yang dibacanya kepada sang guru adalah kitab Fathul Mu`in bab 

munakahat (pernikahan), melanjutkan bacaannya kepada KH. Ahmad Djunaidi. 

Di hadapan Muallim Syafi`i Hadzami, Ustadz Umar selalu menjaga adab 

sebagaimana yang ditunjukkannya kepada KH. Ahmad Djunaidi. Tidak pernah 

mendesak guru dengan pertanyaan yang sampai membuat guru menjadi tidak 

suka. Kalau memang masalah yang ditanyakan tidak mendapatkan jawaban 

yang memuaskan dan kelihatannya kalau diteruskan akan membuatnya tidak 

senang, ia hentikan. Dalam kesempatan lain ia akan mencoba menanyakannya 

lagi. Tetapi seandainya tetap tidak bisa terpecahkan, ia akan menghentikannya 

sampai di situ dan tidak mengungkitnya lagi. 

Setelah berlangsung sekitar tiga bulan, ia meminta tambahan waktu. 

Melihat kesungguhan dan akhlaqnya, Muallim tak keberatan memenuhi 

permintaannya dan memberikan waktu lagi pada hari Kamis dan kemudian 

ditambah lagi pada hari Selasa dan Sabtu. Jadi, seminggu ia mengaji empat kali 

kepadanya. 

Demikianlah, akhirnya selama hampir sepuluh tahun ia terus mengaji 

berbagai kitab kepada Muallim Syafi`i Hadzami. Tentu banyak ilmu, kesan, dan 

pengalaman yang didapatnya. Hingga hari Sabtu tanggal 6 Mei 2006, ia tetap 

mengaji kepada sang guru dan itulah saat terakhir pertemuan dengannya. 

Karena keesokan paginya, 7 Mei 2006, KH. M. Syafi`i Hadzami berpulang ke 

rahmatullah dalam perjalanan pulang dari mengajar di Masjid Ni`matul Ittihad 

Pondok Pinang, Jakarta Selatan. 



  
 

Kesungguhan dan akhlaqnya terhadap guru membuat Ustadz Umar 

dicintai oleh Muallim Syafi`i Hadzami. Di berbagai tempat, ia sering memuji 

Ustadz Umar, baik kesungguhannya, ilmunya, maupun akhlaqnya. Bukan hanya 

mencintainya, Muallim juga menghormatinya. 

 

Tidak Fanatik 

Di samping belajar kepada beberapa habib, Ustadz Umar juga banyak 

menuntut ilmu kepada ulama yang bukan habib. Mengenai alasannya mengapa 

banyak belajar kepada ulama yang bukan habib, ia mengatakan, “Datuk-datuk 

kita (para habib di masa lalu) banyak belajar kepada para masyaikh. Jadi bukan 

hanya belajar kepada para habib. Belajar ilmu itu sama siapa saja, tidak apa-

apa, asalkan sang guru menguasai bidang yang diajarkan dan juga orangnya 

shalih. 

Itu dalam masalah ilmu. Sedangkan masalah keturunan berbeda. 

Karena itu, seseorang yang mencintai habaib tidak boleh pilih-pilih. Ia tidak 

boleh hanya cinta kepada habaib yang berilmu. Ia mempunyai kewajiban untuk 

mencintai semua habib, baik yang berilmu maupun tidak.” 

Sebagian orang mungkin ada yang hanya mau belajar kepada habaib, 

atau ada juga yang hanya belajar kepada habaib dari keluarganya, tidak mau 

kepada habaib yang lain. Ada juga yang hanya mau belajar kepada kiai saja. 

Ada pula yang fanatik kedaerahan, sehingga maunya hanya belajar dengan 

orang yang sedaerah. Ustadz Umar tidak demikian. Ia berprinsip akan belajar 

kepada siapa saja dan dimana saja. Ia tidak mau fanatik ini, atau fanatik itu. 

 

Mengajar dengan Penuh Kesungguhan 

Selain serius belajar, ia pun bersungguh-sungguh dalam mengajar. Di 

madrasah ayahandanya, Ustadz Umar biasanya mengajar nahwu, fiqih, dan 

tauhid. Menjelang zhuhur sekembalinya dari mengajar, ia kembali ke rumah. 

Sehabis zhuhur ia berangkat mengajar ke Slipi, tepatnya ke SDI Teladan. 

Ia mengajar di sini dalam kapasitasnya sebagai guru negeri, yang diangkat oleh 

Pemda DKI. Tahun 1975 ia telah diangkat menjadi PNS, yang terus dijalaninya 

hingga tahun 1992, saat mengajukan permohonan pensiun dini. 

Di tahun-tahun awal pernikahannya, ia pun masih mengajar di Islamic 

Center, Kwitang, Jakarta Pusat, yang telah dijalaninya sejak tahun 1974. Yang 



 
 
mengajar di sini adalah para guru senior, di antaranya Syaikh Hadi Jawas dan 

Habib Syech Al-Musawa. 

 

Mengembangkan Majelis 

Di awal pernikahannya, Ustadz Umar juga mulai membuka majelis ta’lim 

hari Ahad di rumahnya. Murid-murid pengajiannya terus bertambah. Mulai 

hanya sekitar dua puluh atau tiga puluhan, terus meningkat, hingga sekarang 

mencapai ribuan orang. Barangkali pengajian kitabnya adalah pengajian kitab 

yang paling banyak jama’ahnya di Jakarta
79

. 

Ustadz Umar juga mengasuh santri-santri yang bermukim di tempatnya. 

Hanya saja, karena keterbatasan tempat, jumlah santri pun sengaja dibatasi, 

hanya 40 santri. Meski demikian, sejak awal, proses belajar-mengajar di 

Pesantren Al-Kifahi Ats-Tsaqafi ini dapat berjalan dengan stabil. Para santri 

merasa senang dengan apa yang mereka terima. Bukan hanya ilmu, tetapi juga 

perhatian dan kedekatan Ustadz Umar sekeluarga, terutama (almarhumah) 

Ummi Mus, yang membuat mereka merasa betah. Tercatat di antara yang 

pernah bermukim di sini adalah Habib Munzir Almusawa. 

Keberhasilan Ustadz Umar mengelola majelis ta’lim dan pesantrennya 

memang tak terlepas dari sentuhan Ummi Mus. Ia benar-benar turun tangan 

mengurusi segalanya. Masalah makan santri, misalnya, diperhatikannya benar. 

Perhatian Ummi Mus kepada para santri bukan hanya dalam masalah makanan 

atau yang berkaitan dengan kegiatan belajar. Masalah-masalah pribadi pun tak 

luput dari perhatiannya. Beberapa santri yang kebetulan menikah di saat-saat 

mereka belajar atau setelah mengabdi di sini merasakan benar hal itu. 

Tahun 2004 Ustadz Umar harus menghadapi ujian yang cukup berat. 

Pada suatu hari di bulan Oktober menjelang puasa, ia mendengar kabar yang 

sangat mengejutkan: Ummi Mus menderita kanker melanoma, kanker yang 

sangat ganas, sehingga harus mendapatkan penangan segera. Maka sejak itu 

Ustadz Umar terus mendampingi Ummi Mus berobat ke sana-kemari, baik medis 

maupun alternatif. 

 

79 Majalah Al-Kisah yang disalin oleh blog : http://zulfanioey.blogspot.com/2011/07/habib-umar-

bin-abdurrahman-assegaf.html 
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Meskipun tak dapat menyembunyikan kesedihannya yang hingga kini 

masih tersisa, Ustadz Umar merasa bersyukur. Karena, sejak istrinya sakit tahun 

2004 hingga saat-saat terakhir kehidupan istrinya, ia dapat terus 

mendampinginya serta menunjukkan kesetiaan dan cintanya. 

Sejak Ummi Mus menderita sakit, Ustadz Umar sangat bersedih. Dari 

waktu ke waktu ketika penyakitnya bertambah parah, kesedihan itu semakin 

bertambah. Bahkan, sejak sekitar dua setengah bulan atau tiga bulan menjelang 

sang istri meninggal dunia, ia sering menangis ketika mengajar. Juga sering 

tertidur dalam majelis karena kurang tidur, sebab selalu mendampingi sang istri. 

Ustadz Umar pernah berujar, “Inilah saatnya untuk benar-benar 

menyenangkannya serta menunjukkan kesetiaan dan cinta saya setelah sekian 

lama ia mengabdi kepada saya. Sekarang ia terbaring sakit, saya mesti 

menyenangkannya.” 

Pada Jum’at malam Sabtu tanggal 26 September 2008, Ummi Mus 

memenuhi panggilan Allah Ta`ala, meninggalkan kenangan yang sangat indah 

di hati Ustadz Umar dan anak-anaknya yang tak mungkin terlupakan. 

 

[Periset : Adithiya Warman, S.Si.] 



 
 

19. Habib Abubakar bin Abdurrahman Assegaf 

Habib Abu Bakar bin 

Abdurahman Assegaf adalah anak 

terakhir dari pasangan Habib 

Abdurrahman bin Ahmad Assegaf 

(Sayyidul Walid) dan Hj. Barkah binti 

Ahmad Fusyani. Lahir pada tanggal 19 

Juni tahun 1961 di Bukit Duri, Jakarta. 

Habib Abu Bakar adalah tokoh ulama 

yang sangat sederhana, prinadi yang 

tawadhu dan akrab kepad siapa saja. 

Kiprahnya melanjutkan perjuangan 

dakwah Sayidul Walid sebagai pengajar 

di Madrasah Tsaqafah Islamiyah, Bukit 

Duri. Beliau tinggal bersebelahan 

dengan Madrasah Tsaqafah Islamiyah Bukit Duri, Jakarta. Beliau juga 

memimpin pesantren Al-Busyro di Citayam, Bogor. 

Nasabnya adalah, Habib Abu Bakar bin Abdurahman bin Ahmad bin 

Abdul Qadir bin Ali bin Umar bin Segaf bin Muhammad (Al-Qhadi) bin Umar 

bin Thoha (Al-Qhadi) bin Umar bin Thoha bin Umar ash-Shofi bin Abdurrahman 

bin Muhammad bin Ali bin Sayyidina Syekh Al-Imam Al-Qutb Abdurrahman As-

segaf bin Syekh Muhammad (Maula Ad-Dawilayh) bin Syekh Ali (Shohibud 

Dark) bin Sayyidina Al-Imam Alwi Al-Ghuyur bin Sayyidina (Al-Imam Al-Faqih 

Al-Muqaddam) Muhammad bin Sayyidina Ali bin Sayyidina (Al-Imam) 

Muhammad (Shohib Marbath) bin Sayyidina Ali (Al-Imam Kholi Qosam) bin 

Sayyidina Alwi bin Sayyidina (Al-Imam) Muhammad (Shohib As-Shouma’ah) 

bin Sayyidina (Al-Imam) Alwi Alawiyyin (Shohib Saml) bin Sayyidina (Al-Imam) 

Ubaidillah (Shohibul Aradh) bin Sayyidina (Al-Imam Al-Muhajir) Ahmad bin 

Sayyidina Al-Imam Isa (Ar-Rumi) bin Sayyidina Al- Imam Muhammad An-Naqib 

bin Sayyidina Al-Imam Ali Al-Uraydhi bin Sayyidina Al-Imam Ja’far As-Shodiq 

bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Sayyidina (Al-Imam) Ali Zainal 

Abidin bin (Al-Imam As-Syahid Sayyidi Syabab Ahlil Jannah) Sayyidina Al-

Husein Rodiyallahu bin Sayyidah Fatihmah Az-Zahra binti Sayyidina 

Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam. 

Habib Abu Bakar bin Abdurahman Assegaf mencukupkan 

pendidikannya di bawah bimbingan Sang Ayah, Habib Abdurrahman bin 

Ahmad Assegaf, dan para Asatidz lainnya di Madrasah Tsaqafah Islamiyah, Bukit 



  
 
Duri, kemudian sebagaimana pesan Sang Ayah, Habib Abu Bakar juga belajar 

kepada ulama Betawi, yaitu KH. Muhammad Roi yang juga guru di Madrasah 

Tsaqafah Islamiyah, Bukit Duri. Setelah merasa cukup kemudian dia menetap 

dan fokus mengajar di Madrasah Tsaqafah Islamiyah, Bukit. 

[Periset : Adithiya Warman, S.Si.] 



 
 

20. Habib Muhammad Rizieq bib Husein bin Syihab 

Habib Muhammad Rizieq bin 

Husein Syihab adalah seorang Habib 

atau Sayyid dengan klan Syihab (merujuk 

kepada sosok Syihabuddin Aal bin Syaikh) 

yang silsilahnya dapat ditelusuri sampai 

kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib melalui 

jalur Imam Ahmad al-Muhajir. Sementara 

itu, istrinya yang bernama Syarifah Fadhlun 

juga merupakan keluarga Sayyid dari klan 

Aal bin Yahya.  

Nasab beliau adalah Muhammad 

Riziq bin Husein bin Muhammad bin 

Husein bin Abdullah bin Husein bin 

Muhammad bin Syaikh bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Syahabudin 

bin Abdurrahman (Al-Qodhi) bin Syahabudin (Al-Akbar) bin Abdurrahman bin 

Ali (Sohib Al-Wird Al-Sakran) bin Syaikh Abu Bakar (Assakran) bin 

Abdurrahman (Assegaf) bin Muhammad (Al-Mawladdawilah) bin Ali bin Alwi 

(al-Ghayur) bin Muhammad (Al-Faqih Al-Muqaddam) bin Ali bin Muhammad 

(Shohib Marbath)  bin Sayyidina Ali (Al-Imam Kholi Qosam) bin Sayyidina Alwi 

bin Sayyidina (Al-Imam) Muhammad (Shohib As-Shouma’ah) bin Sayyidina 

(Al-Imam) Alwi Alawiyyin (Shohib Saml) bin Sayyidina (Al-Imam) Ubaidillah 

(Shohibul Aradh) bin Sayyidina (Al-Imam Al-Muhajir) Ahmad bin Sayyidina Al-

Imam Isa (Ar-Rumi) bin Sayyidina Al- Imam Muhammad An-Naqib bin 

Sayyidina Al-Imam Ali Al-Uraydhi bin Sayyidina Al-Imam Ja’far As-Shodiq bin 

Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Sayyidina (Al-Imam) Ali Zainal 

Abidin bin (Al-Imam As-Syahid Sayyidi Syabab Ahlil Jannah) Sayyidina Al-

Husein Rodiyallahu bin Sayyidah Fatihmah Az-Zahra binti Sayyidina 

Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam
80

. 

Habib Muhammad Riziq bin Husein Shihab atau yang lebih dikenal 

dengan sebutan Habib Rizieq Syihab (disingkat HRS) adalah sosok habib yang 

fenomenal sejak sepuluh tahun terakhir ini. Habib yang diberi julukan Imam 

Besar FPI ini namanya menjadi sangat popular setelah beberapa kali terjadi 

demo besar-besaran umat Islam Indonesia yang menuntut hukuman pasca 

tindak penistaan agama yang dilakukan oleh gubernur DKI saat itu, Basuki 
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Tjahaya Purnama (BTP). Habib Rizieq Syihab adalah sosok yang sangat 

berperan dibalik demo 411 dan 212 yang mampu menggerakkan jutaan umat 

Islam dari seluruh Indonesia
81

. 

Habib Rizieq Syihab adalah sosok pendakwah yang sangat lantang 

menyuarakan perlawanan terhadap tindak kemaksiatan (nahi mungkar). Melalui 

organisasi masyarakat yang didirikannya, Habib Rizieq Syihab mulai bergerak 

dengan gerakan yang nyata untuk melawan tindak kemaksiatan dalam bentuk 

apapun. Beliau sangat fasih berdalil dengan ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi Saw 

yang menjelaskan bahwasanya jika tindak kemaksiatan di suatu negeri dibiarkan 

tanpa ada teguran dan perlawanan, maka bersiaplah penduduk negeri tersebut 

menunggu kehancuran dengan ditimpakannya azab Allah Swt.  

Habib Rizieq Syihab adalah anak kelima dari lima bersaudara, dia lahir 

di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1965 dari pasangan Habib Husein bin 

Muhammad Shihab dan Syarifah Sidah Alatas. Kedua orangtuanya merupakan 

warga Betawi keturunan Arab Hadhrami. Ayahnya, Habib Husein Shihab (lahir 

sekitar 1920) adalah salah seorang pendiri Gerakan Pandu Arab Indonesia yang 

didirikan bersama teman-temannya pada tahun 1937. Pandu Arab Indonesia 

adalah sebuah perkumpulan kepanduan yang didirikan oleh orang Indonesia 

berketurunan Arab yang berada di Jakarta, yang selanjutnya berganti nama 

menjadi Pandu Islam Indonesia (PII)
82

.  

Habib Rizieq Syihab adalah sosok anak yatim yang sejak kecil ditinggal 

oleh sang Ayah. Ketika usianya baru memasuki 11 bulan, Ayahnya, Habib 

Husein Shihab wafat pada tahun 1966, dan Habib Rizieq Syihab kemudian 

diasuh oleh sang Ibu, Syarifah Sidah. Sebagai orang tua tunggal, ibunya yang 

bekerja sebagai penjahit pakaian dan perias pengantin, tetap sangat 

memperhatikan pendidikan Habib Rizieq Shihab serta membimbingnya dengan 

pendidikan agama. Walau tidak mengenyam pendidikan di pesantren, namun 

sejak usia empat tahun Habib sudah mulai rajin mengaji di masjid dekat 

rumahnya. 

Setelah lulus sekolah dasar pada tahun 1975 di SDN 1 Petamburan, 

Tanah Abang, Jakarta Pusat, Habib Rizieq Syihab melanjutkan sekolah 

menengahnya ke SMP 40 Pejompongan, Jakarta Pusat.  Namun karena jarak 

 
81  https://www.viva.co.id/siapa/read/242-habib-rizieq-shihab 
82  Wawancara dengan Habib Muhammad Al-thos, menantu Habib Muhammad Rizieq Syihab, di 

kediaman Habib Rizieq Syihab: Jl. Petamburan III, Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, jam 14.00 

sampai jam 14.30 WIB. 
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sekolah dengan rumahnya di Petamburan terlalu jauh, dia kemudian 

dipindahkan ke sekolah yang relatif lebih dekat, yaitu SMP Kristen Bethel 

Petamburan, dan lulus tahun 1979. Habib Rizieq Syihab melanjutkan sekolah 

akhirnya ke SMA Negeri 4 Jakarta Gambir, namun dia akhirnya lulus di SMA 

Islamic Village Tangerang pada tahun 1982. 

Pada tahun 1983, Rizieq mengambil kelas bahasa Arab di Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA). Namun setelah satu tahun menempuh 

studi, dia mendapat tawaran beasiswa dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) 

untuk kuliah di Arab Saudi. Habib Rizieq Syihab pun melanjutkan program 

sarjana jurusan Studi Agama Islam (Fiqih dan Ushul Fiqh) ke King Saud 

University yang ditempuhnya selama empat tahun. Pada tahun 1990, Habib 

Rizieq Syihab dinyatakan lulus, lengkap dengan predikat Cum Laude. 

Setelah sekian lama tamat dari King Saud University, Habib Rizieq 

kemudian sempat mengambil program pascasarjana di Universitas Islam 

Internasional Malaysia selama satu tahun, setelah itu dia kembali ke Indonesia 

sebelum magisternya selesai karena alasan biaya. Setelah beberapa tahun, 

akhirnya dia mampu melanjutkan pendidikannya di bidang Syari'ah dan meraih 

gelar Master of Arts (M.A.) pada tahun 2008 di Universitas Malaya dengan 

tesisnya yang berjudul, "Pengaruh Pancasila Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam 

di Indonesia". 

Pada tahun 2012, Habib Rizieq Syihab kembali ke Malaysia dan 

melanjutkan program Pendidikan doktoral dalam program Dakwah dan 

Manajemen di Fakultas Kepemimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam 

Malaysia (USIM). Saat ini dia sedang menyelesaikan disertasinya yang 

berjudul " والجماعة السنة  أهل  عند  والفروع  األصول  بين  التميز   Perbedaan Asal dan) "مناهج 

Cabang Ahlussunah Wal Jama'ah) di bawah pengawasan Prof. Dr. Kamaluddin 

Nurdin Marjuni dan Dr. Ahmed Abdul Malek dari Nigeria
83

.  

Habib Rizieq Syihab memiliki banyak karya intelektual karya sosial. Di 

antara karya intelektualnya adalah dua karya tulis ilmiyah; tesis berjudul 

"Pengaruh Pancasila Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia" dan 

disertasi berjudul “Perbedaan Asal dan Cabang menurut Ahlussunah Wal 

Jama'ah”, keduanya belum diterbitkan. Adapun buku-buku yang telah 

diterbitkan adalah “Hancurkan Liberalisme, Tegakkan Syariat Islam” tahun 

2011, “Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariat” tahun 2012, “Dialog 
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FPI: Amar Ma’ruf Nahi Munkar”, “Piagam Jakarta”, dan buku panduan Zikir 

Amaliyah Santri Markaz Syari’ah.  

Selain karya ilmiyah dan buku-buku, Habib Rizieq Syihab juga banyak 

menciptakan bait syair atau lirik shalawat dan mars/hymne, beberapa bait syair 

yang terkenal adalah “Rohatil, Kisah Sang Rasul”, “Sunnah Berjuang”, “Medan 

Juang Islam”, dan mars FPI serta hymne FPI. Terkait karya sosial, Habib Rizieq 

Syihab mendirikan FPI, ormas Islam yang menyuarakan perjuangan Islam, yang 

di bawahnya lahir lembaga sosial kemanusiaan, yaitu Hilal Merah Indonesia 

(HILMI FPI) yang sudah banyak bergerak untuk bantu korban bencana, 

santunan yatim, fakir miskin, perbaikan rumah, di berbagai wilayah Indonesia, 

bahkan untuk korban Muslim Palestina
84

.
 

Habib Rizieq Syihab menikah pada tanggal 11 September 1987 dengan 

Syarifah Fadhlun binti Yahya. Dari pernikahan tersebut Habib Rizieq Syihab 

dikaruniai seorang putra dan enam orang putri: Rufaidah binti Rizieq Syihab, 

Humaira binti Rizieq Syihab, Zulfa binti Rizieq Syihab, Najwa binti Rizieq Syihab, 

Mumtaz binti Rizieq Syihab, Fairuz binti Rizieq Syihab, dan Zahra binti Rizieq 

Syihab. Putri yang pertama menikah dengan Habib Muhammad Alathos 

(sumber wawancara), putri yang kedua menikah dengan Habib Muhammad 

Alwi bin Hasan Alaydrus, dan putri yang ketiga menikah dengan Habib 

Muhammad Hanif Al-Athos. 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Habib Muhammad Al-Athos, mantu Habib Rizieq 

Syihab dari anak pertama  

[Periset : Adithiya Warman, S.Si.] 

 

84  Pemaparan Ketua DPP HILMI, Habib Ali Al-Hamid, tentang program kerja HILMI, di Majelis 

Bulanan Markaz Syariah: Jl. Petamburan III, Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, Ahad 03 

November 2019, jam 11.30 sampai 11.50. 

https://id.wikipedia.org/wiki/11_September
https://id.wikipedia.org/wiki/1987


 
 

21. Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan 

Habib Ahyad bin Abdullah 

Banahsan as-Sakran dilahirkan di kota 

Jakarta, pada hari Senin, 7 Juli 1969 

bertepatan 22 Rabiul Tsani 1389 H, dari orang 

tua yang masih keturunan Imam Hussein bin 

Ali RA. Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan 

as-Sakran mempunyai penampilan fisik 

layaknya orang Indonesia pada umumnya: 

kulit sawo matang dan berperawakan sedang 

sehingga bagi orang yang belum mengenalnya 

tidak akan menyangka bahwa ia adalah 

keturunan bangsa Arab yang nasabnya 

bersambung sampai dengan Rasulullah SAW. 

Intonasi suaranya sedikit berat sehingga menambah kewibawaannya ketika 

berbicara
85

. 

Sebagai habib yang tergolong muda, pengaruh Habib Ahyad bin 

Abdullah Banahsan as-Sakran di Jakarta, terutama bagi umat Islam di bilangan 

Pondok Bambu, Jakarta Timur sangat kentara. Pada perayaan Peringatan 

Maulid Nabi Muhammad SAW tingkat nasional pada Jumat, (8/11/2019) malam 

di Istana Negara Jakarta, ia didapuk sebagai pembaca doa pada akhir acara.  

Para habaib berpengaruh, kiai, ustaz, dan ribuan umat Islam selalu 

menghadiri undangan Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran dalam 

perayaan Maulid Nabi yang rutin digelar di Ma’had Al-Abidin saban tahun. Hal 

ini menunjukkan ketokohan beliau di kalangan para habaib dan ulama maupun 

di kalangan umat Islam di Jakarta.   

Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran secara rutin menulis 

catatan-catatan pendek berisi renungan dan pemikiran-pemikiran dalam 

berbagai persoalan kontekstual, khususnya terkait dengan dakwah Islam, 

pandangan akhlak dan tasawuf, politik kekinian, motivasi keagamaan, dan 

topik-topik  aktual lainnya di halaman Facebook al-Habib Ahyad Banahsan as-

Sakran. Sampai dengan November 2019, ia telah menulis percikan kalam yang 

ke-602.  

 

85 Wawancara dengan Habib Ahyad bin Abdullah as-Sakran pada tanggal 24 Oktober 2019. 



  
 

Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran tampak begitu telaten 

mengasuh halaman Facebooknya yang dibuat sejak 29 Juli 2010, dan kini telah 

diikuti oleh lebih dari 77.000 orang. Ia pun tak sungkan untuk menjawab semua 

tanggapan dan pertanyaan umat yang bertanya di dinding halamannya dengan 

memaparkan pandangan yang terbuka, rasional, logis, serta menenggang 

perbedaan pendapat.  

 

Nasab 

Habib Ahyad bin Abdullah bin Umar bin Utsman bin Muhammad bin 

Ahmad bin Hamid bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abu Bakar 

bin Ali bin Umar bin Hasan bin Ali bin Abu Bakar as-Sakran bin Abdurrahman 

as-Segaf bin  bin Muhammad Maula Addawilah bin Ali bin Alwi Ghuyur bin 

Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khali’ Qasam bin Alwi 

bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa Rumi bin 

Muhammad Naqib bin Ali al-Uraidhi bin Jakfar Sadiq bin Muhammad Baqir bin 

Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husein bin Fathimah Az-Zahra binti Muhammad 

Shalallahu ‘alaihi wa sallam. 

Ibunya adalah yang mulia Syarifah Husna binti Ahmad bin Utsman 

Banahsan. 

 

Pendidikan 

Guru-guru Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran dari 

kalangan habaib Jakarta, antara lain: 

1. Habib Umar bin Utsman Bahahsan (kakeknya) 

2. Habib Abdulllah bin Umar bin Utsman Banahsan (abahnya) 

3. Habib Fadhil bin Umar Banahsan (pamannya) 

4. Habib Syech bin Ali al-Jufri 

5. Habib Hamid bin Abdullah al-Kaff 

6. Syekhah Salamah binti Shaleh  

Guru-guru Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran dari 

kalangan ulama Jakarta, antara lain: 

1. Ustaz Abdullah 

2. Ustaz H. Sanusi  

3. Ustaz H. Musa 



 
 

4. KH. Syafii Hadzami 

5. KH. Munzir Tamam 

6. KH. Saifuddin Amsir 

7. KH. Rodhi Sholeh  

8. Dr. KH. M. Luqman Hakim 

  

Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran tidak menempuh 

pendidikan agama secara formal. Pendidikan dasarnya dilalui di SD Perguruan 

Rakyat V, Pondok Bambu, Jakarta Timur (1976-1982). Setelah itu ia menempuh 

jenjang pendidikan menengah pertama di SMPN 51 Jakarta Timur (1982-1985). 

Pendidikannya di jenjang menengah atas dilalui di SMAN 12 Duren Sawit, 

Jakarta Timur (1985-1988). Selepas SMA, ia menempuh pendidikan tinggi di 

Institut Pertanian Bogor (IPB), Jurusan Peternakan. Ia pun resmi menyandang 

gelar insinyur (Ir.) pada tahun 1993.  

Habib Abdullah bin Umar bin Utsman Banahsan tampaknya 

mempunyai alasan tersendiri sehingga tidak memberikan pendidikan Islam 

secara formal, terutama pada jenjang sekolah dasar. Habib Ahyad bin Abdullah 

Banahsan as-Sakran mengenang abahnya suatu kali mengatakan bahwa anak-

anaknya harus sekolah sampai jenjang perguruan tinggi agar jangan sampai 

seperti dirinya yang tak sampai lulus jenjang sekolah dasar. Karena itulah, semua 

adik Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran, mulai dari Sayyid Kamil, 

Syarifah ‘Abidah, Syarifah Mahmudah, dan Sayyid Syafiq, semuanya 

mendapatkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Bahkan Sayyid 

Kamil sampai melanjutkan ke jenjang doktoral di Jerman.  

Sekalipun Habib Abdullah bin Umar bin Utsman Banahsan tidak 

memberikan sekolah formal keagamaan kepada anak-anaknya, namun secara 

nonformal pendidikan dan pengajaran Islam telah ditanamkan kepada anak-

anaknya sejak kecil. Karena itulah, selagi bersekolah di sekolah umum, Habib 

Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran cukup intensif mendapatkan pelajaran 

ilmu-ilmu keislaman di Ma’had Al-Abidin.   

Sebelum menginjak usia sekolah dasar, Habib Ahyad bin Abdullah 

Banahsan as-Sakran telah diajari ilmu al-Qur’an. Ia mengaji al-Qur’an kepada 

kakek dan abahnya, juga seorang guru perempuan. Ia mengaji al-Qur’an ketika 

kecil kepada kakeknya, Habib Umar bin Utsman Banahsan. Selain kepada 

kakeknya, ia juga mengaji al-Qur’an kepada seorang guru perempuan, yakni 

Syekhah Salamah binti Shaleh. 



  
 

Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran mempelajari kitab-kitab 

standar yang diajarkan di pesantren maupun madrasah tradisional kepada 

abahnya, Habib Abdullah bin Umar bin Utsman Banahsan. Kitab-kitab yang 

dipelajari dari abahnya, antara lain, al-Jurumiyah, Mukhtashar Jiddan, Kafrawi, 

Kaylani, Kasyifat as-Saja, Kifayat al-Awam. Selain itu, pamannya Habib Fadhil 

bin Umar Banahsan, juga turut andil memupuk gairah keilmuannya dengan 

mengajarkan berbagai kitab Maulid, Safinat an-Naja, dan juga AI-Quran.  

Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran juga mengaji kepada 

para guru di Betawi yang biasa disebut dengan kalangan akhwal (para paman). 

Ia mengaku mengaji Kitab Sifat Dua Puluh, Irsyad al-Anam, Adab al-Insan, dan 

kitab lainnya kepada Ustaz H. Sanusi dan Ustaz H. Musa. Ia juga mengaji Fath 

al-Qarib, Fath al-Majid, dan Ibnu Aqil kepada Ustaz H. Abdullah.  

Setelah agak besar, ia menimba ilmu kepada para habib dan ulama 

besar Betawi, antara lain, K.H. Mundzir Tamam dengan materi kajian kitab 

Shafwat at-Tafasir dan Asybah wa an-Nazhair. Ia juga mengaji kitab Qaidah al-

Asasiyah dan Tarikh Ibnu Hisyam kepada Habib Hamid bin Abdullah al-Kaff, 

pendiri Pondok Pesantren al-Hamid, Pondok Ranggon.  

Selama empat tahun antara tahun 1996-2000, ia mengaji banyak kitab 

kepada K.H. Rodhi Sholeh, ulama sepuh yang pernah menjadi Wakil Rais 

Aam/mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). K.H. Rodhi Sholeh 

juga merupakan ipar K.H. M.A. Sahal Mahfudh, mantan Rais Aam PBNU. Kitab-

kitab yang dikajinya kepada K.H. Rodhi Sholeh, antara lain, al-Manhalul-Lathif, 

Adab al-Alim wa al-Muta`allim, Lathaif al-Isyarah, Lubb al-Ushul, dan Faraid al-

Bahiyyah. 

Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran juga selalu menghadiri 

majlis Habib Syech bin Ali al-Jufri sejak tahun 1983 yang memang mendapat 

jadwal mengajar di Ma’had Al-Abidin. Kitab yang dikaji adalah Riyadh ash-

Shalihin. Ia juga sempat mengaji kepada Abuya K.H. Drs. Saifuddin Amsir. 

Darinya ia mempelajari beberapa kitab, antara lain, Ushul al-Fiqh al-Islami dan 

Qawa’id al-Lughah al-‘Arabiyyah.  

Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran juga tak ketinggalan 

mengikuti pengajian pasaran saban Ramadhan yang diajar oleh Abuya K.H. 

Syafi’i Hadzami semasa hidupnya. Abuya K.H. Syafi’i Hadzami adalah ulama 

besar Jakarta di masanya yang sangat disegani baik di kalangan habaib maupun 

kiai dan ustaz di Betawi.Pada kesempatan ini, ia membaca kitab Idhah al-

Mubham dan Jauhar al-Maknun. 



 
 

Selain itu, Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran juga sempat 

menimba ilmu kepada Dr. K.H. M. Luqman Hakim, pendiri Sufi Center Jakarta. 

Darinya ia mempelajari kitab al-Hikam berikut ta’liq-nya, Iqazh al-Himam bi 

Ta'liq al-Hikam. 

Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran masih sangat terkenang dengan 

kegigihan abahnya yang mengantarkannya pulang-pergi Jakarta-Bogor saat ia 

menapaki jenjang kuliah di IPB. Semua itu dilakukan abahnya demi memastikan 

anaknya mendapatkan pendidikan tinggi agar tidak seperti dirinya yang tak lulus 

sekolah dasar.  

Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran juga mengingat Ustaz 

H. Abdullah yang selalu menomorsatukan dirinya sebagai murid. Ia menuturkan 

bahwa Ustaz H. Abdullah dipastikan akan meminta muridnya yang lain setop 

mengaji jika ia datang mengaji. Tinggallah ia bersama sang guru mengaji secara 

khusus berdua saja. 

Ustaz H. Abdullah juga dikesankan oleh Habib Ahyad bin Abdullah 

Banahsan as-Sakran sangat menghormati Ahlul Bait. Sang guru tak pernah mau 

menjadi imam jika makmumnya adalah Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan 

as-Sakran.   

Lain lagi dengan K.H. Rodhi Sholeh yang tinggal di Pondok Gede. 

Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran mengenang, selama empat 

tahun mengaji kepada K.H. Rodhi Sholeh, ia selalu diterima kapan pun di 

kediamannya maupun di majlis taklim miliknya. Pengajian dengan K.H. Rodhi 

Sholeh kerap berlangsung lama, bisa sejak Subuh sampai Zuhur tiba. Kadang-

kadang, Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran mengaku baru sempat 

datang pagi, agak siang, bahkan sore, pun demikian K.H. Rodhi Sholeh tak 

pernah menampiknya untuk memberikan pengajaran. Bahkan, K.H. Rodhi 

Sholeh masih mau mengajari meskipun dalam keadaan sakit yang membuatnya 

harus terbaring di tempat tidur di kamarnya. Fase mengaji dengan ulama 

sekaliber K.H. Rodhi Sholeh dianggap oleh bagi Habib Ahyad bin Abdullah 

Banahsan as-Sakran sebagai fase “pengalusan dalam membaca kitab”. 

Sosok Habib Hamid bin Abdullah al-Kaff diakui oleh Habib Ahyad bin 

Abdullah Banahsan as-Sakran banyak memberi pengaruh kepadanya dalam 

mengenal ilmu-ilmu ulumul hadis.  

Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran mengaku menaruh rasa 

takzim yang sama kepada semua guru yang ilmunya pernah ia timba dari 

mereka. Kesemuanya diakuinya memberikan peran dan kenangan mendalam 



  
 
dalam hidupnya dan membentuk sikap dan karakternya dalam berdakwah. Saat 

didesak guru mana yang paling meninggalkan kesan mendalam baginya, ia 

sempat menolak untuk menggunggulkan satu dengan lainnya. Setelah didesak 

kembali, ia mengatakan bahwa terus terang gojlokan abahnya paling banyak 

membantu dirinya sehingga menjadi seperti yang sekarang ini.  

Ala kulli hal, Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran 

mengatakan bahwa setiap guru memberikan kesan dan wejangan maupun 

pesan yang dapat dijadikan pegangan pada fase hidup tertentu. Ia mengingat 

betul nasihat kakeknya, Habib Umar bin Utsman Banahsan, yang mengatakan, 

“Mengaji itu untuk mengetahui bahwa kita bodoh.” Maksudnya, mengaji itu 

untuk mengetahui kebodohan dalam diri seseorang. Semakin pintar, maka 

seseorang akan semakin tahu bahwa dirinya bodoh.   

 

Aktivitas 

Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran dikenal sebagai ulama 

yang dekat dengan kalangan muda. Hal ini tak terlepas dari gaya dakwahnya 

yang memang sengaja dikemas untuk merangkul anak-anak muda. Menurutnya 

anak-anak muda lebih mudah dibentuk daripada orang-orang tua yang masih 

jauh dari dakwah.  

Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran tetap meneruskan 

tradisi yang dimulai abah dan kakeknya dengan menggelar taklim-taklim 

halaqah di Ma’had Al-Abidin (lantai dasar Masjid Al-Abidin). Setiap halawah 

menyajikan berbagai pelajaran yang dibina oleh para guru yang dapat diikuti 

oleh khalayak umum.  

Sistem halaqah menurutnya punya kelebihan. Dengannya setiap 

murid/santri yang mengaji bias langsung mengamalkan apa yang didapatnya 

dengan mengikuti shalat berjamaah, mengikuti maulid, atau berdzikir. Jadi, 

pelajaran yang didapat langsung disusul dengan praktiknya. Apalagi materi 

pelajaran halaqah yang ada di Ma’had Al-Abidin juga tak kalah dengan 

pelajaran-pelajaran yang biasa didapatkan oleh para santri di pondok pesantren. 

Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran juga mengemas 

dakwah Islam dengan cara yang disukai anak muda selama tidak bertentangan 

dengan nilai-nilai agama Islam. Misalnya, ia mengadakan kompetisi sepakbola 

antarmajlis, atau melakukan kemah remaja, dan kegiatan lainnya yang 

dimaksudkan agar anak-anak muda terputus dengan pengaruh yang negatif.  



 
 

Dengan pendekatan dakwahnya yang tegas (tidak lunak juga tidak 

keras), umat Islam yang ada di kawasan Sawah Besar (Pondok Bambu) dan 

sekitarnya cukup terwarnai dengan sepak terjang dakwah yang dilakukan Habib 

Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran. Suatu kali memang ada yang 

menganggap caranya berdakwah terlampau keras. Hal ini dikaitkan dengan 

sepak terjangnya di tahun 2000-an awal dalam memberantas kemaksiatan. 

Biasanya ia langsung mendatangi dan memberi peringatan kepada pemilik 

tempat-tempat hiburan malam agar lebih menyayangi anak-anak mereka 

(generasi mendatang) daripada membuka tempat seperti itu. Upaya ini kadang 

mendapat perlawanan para preman yang menjaga tempat-tempat tersebut.  

Cara-cara seperti itu secara terukur dilakukan oleh Habib Ahyad bin 

Abdullah Banahsan as-Sakran. Buktinya ia hanya turun jika dirasa perlu di 

wilayah-wilayah yang memang diayominya. Alhasil, di sekitar Sawah Besar 

(Pondok Bambu) sulit ditemukan tempat hiburan malam karena merasa segan 

dengan sosok Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran. 

Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran bukan termasuk tokoh 

yang alergi dengan politik. Ia sempat menjadi kader sebuah partai, meskipun 

kemudian keluar untuk sepenuhnya konsentrasi di medan dakwah. Namun, 

sampai sekarang tak jarang dating tawaran kepadanya untuk menjadi calon 

anggota legislatif. Namun belakangan tawaran-tawaran seperti itu, meskipun 

diming-imingi pula dengan janji akan diongkosi dalam pencalonan, selalu 

ditampiknya. Ia menganggap akan sulit untuk bersikap adil dan berada di 

tengah-tengah jika sudah masuk dalam gerbong suatu kelompok tertentu. Ia 

hanya menginginkan dapat berdiri untuk dan di tengah semua golongan. 

Menurutnya, pilihan itu tak selalu berujung manis. Saat ramai-ramai 

perseteruan dua kubu yang mengusung calon masing-masing dalam Pilpres 

2019, ia termasuk orang yang dihantam sana-sini karena dianggap tak tegas 

denga tak memihak kepada kubu mana pun. Sikap ini pula yang dipegangnya 

dalam berdakwah sehingga dalam saat yang bersamaan ia tetap menaruh 

hormat dan takzim yang besar kepada ulama maupun habaib yang sangat tegas 

dalam berdakwah maupun yang menempuh jalan dakwah lebih lembut.  

“Biar saja semua berjalan, karena dua-duanya perlu. Kadang-kadang 

umat memerlukan figur yang tegas tanpa kompromi seperti Habib Rizieq Syihab, 

tapi suatu ketika umat juga memerlukan tokoh dengan pendekatan yang lembut 

dan toleran seperti Habib Alwi Syihab.”  



  
 

Prinsip dakwah tersebut bagi Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-

Sakran tak berhenti di ujung lidah, namun terbukti dengan karya nyata. Buktinya 

sampai sekarang ia tetap dekat dengan semua kalangan yang keduanya masih 

berseteru satu sama lain.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Periset : Andriyansyah, S.Th.I] 
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22. Habib Alwi bin Usman bin Yahya 

Habib ini sangat terkenal di wilayah 

Jakarta Timur khususnya dan Jabodetabek 

pada umumnya, kejadian ini bermula ketika 

penulis mencari lokasi alamat rumahnya pada 

saat itu penulis bertanya di wilayah Halim 

sekitar 2 KM dari rumahnya, ketika ditanyakan 

kediamannya pada seorang bapak ternyata 

begitu baik responnya dan ia mampu 

menjelaskan dengan detail posisi arah jalan 

menuju kesana, selanjutnya karena posisi 

jalan berliku dan masih jauh penulis bertanya 

kembali pada anak muda dan ternyata diantar 

olehnya hingga sampai kekediamannya.  

Habib muda ini ternyata sudah terkenal dan mudah untuk mengetahui 

keberadaanya, nama beliau yaitu masyarakat memanggilnya Alwi Yahya, lahir 

di Jakarta 23 Januari 1973. Nasab beliau Alwi bin Usman bin Alwi bin 

Usman (mufti) bin Abdullah bin Agil bin Umar bin Aqil bin Syaich bin 

Abdurrahman bin Agil bin Ahmad bi Yahya bin Hasan bin Ali bin Alwi bin 

Muhammad bin Ali bin Awi bin Muhammad bin Alwi Alawiyyin bin Ubaidillah 

bin Ahmad almuhajir bin Isa Arrumi bin Muhammadan Nagieb bin Ali Uraidy 

bin Jafar as-Shadiq bin Muhammadal-Baqir bin Zainal Abidin bin Husein 

Sayyidusy-Syuhada bin Fathimah Az-Zahra binti Muhammad SAW. 

Beliau bertempat tinggal di Jalan Ponpes Mahad Alimdad No 50 RT 

012/04 Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur. Rumah 

beliau berada di samping mahadnya yang pada kesempatan penulis datang di 

pukul 16.00 WIB beliau sedang mengajar anak-anak santrinya yang banyak 

berasal dari berbagai daerah dan juga terdapat anak-anak habib juga.  

Riwayat pendidikannya tingkat dasar kelas 1-3 di Kampung Lembur 

Makassar dan kelas 4-6 di Sukabumi. Kemudian setelah lulus melanjutkan di 

Pondok Pesantren Darut Tauhid Malang tahun 1985-1992 dengan gurunya 

Syaikh Abdullah Abdum. Setelah lulus kemudian berangkat Tarim Hadhramaut 

Daarul Musthafa tahun 1994-1996 tidak sampai selesai karena sudah dipanggil 

abahnya balik untuk mengantikan kegiatan dakwahnya. 

Guru-guru Habaib di Jakarta yaitu abahnya sendiri Habib Usman bin 

Yahya, Habib Abdurrahman Bukit Duri, Habib Abdul Qodir Alhadad (Alhawi 



  
 
Condet) dari tahun 1996 s.d 2012. Keilmuan yang dipelajari bermacam 

diantaranya fiqih, tauhid, usul fiqih, tasawuf. 

Aktifitas beliau berdakwah sudah dijalani sejak 1996 beberapa hari 

sebelum abahnya meninggal, beliau mengajar di majlis-majelis taklim tempat 

abahnya mengajar di Wilayah Jakarta Timur mulai Condet, Keramat Jati, 

Cibubur, sampai Bekasi di daerah Pondok Gede. Pengajian tersebut rutin 

mingguan hingga bulanan seperti daerah Pondok Gede bulanan setiap hari 

jumat minggu ke 2. 

Murid-murid beliau sesuai jumlah majelis, masjid dan mushola yang 

diajarnya. Diantaranya KH. Muh. Zain Keramat Jati, Ustd Usman Jakaria 

Keramat Jati, KH. Yusuf (Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Yusufiah Jakarta 

Timur). Ustad Azid dan Sidiq dari Condet pada waktu yang sama bersama 

penulis bertemu untuk mengundang beliau untuk kegiatan maulid di Condet 

menyatakan bahwa habib Alwi merupakan guru ustad dan ulama Betawi.
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Selain mengajar diluar beliau juga memiliki Ponpes Mahad Alimdad 

khusus anak-anak laki usia 12-17 tahun. Pengajian ponpes ini mengikuti 

kurikulum Daarul Musthafa, santri-santrinya menghapal Al-quran dan hadist 

serta mempelajari kitab-kitab diantaranya tasawuf, tauhid, fiqih termasuk kitab 

kakeknya beliau habib Usman (mufti).  

Peran beliau dalam masyarakat khususnya di bidang agama yang 

demikian tersebut membuat dirinya diminta untuk bergabung dalam organisasi 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Makasar sebagai penasehat dan sebagai 

guru tetap di forum silaturahmi jamaah masjid, mushola dan majelis taklim 

Kecamataan Makasar dan Kebon Pala sebagai guru tetapnya. 

 

 

 

Wawancara dengan Habib Alwi, di Ponpes 

Al Imdad Milik 

 

[Periset : Dr. Mohammad Ziaulhaq M., MPD] 

 
86  Wawancara dengan Habib Alwi dilakukan pada tanggal 4 November 2019 pukul 17.00 WIB di 
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23. Habib Muhammad Ridho bin Ahmad bin Yahya 

Habib Muhammad Ridho bin Yahya 

dilahirkan di kota Jakarta, pada hari Sabtu (29 

Desember 1973) pagi bertepatan 4 Dzulhijjah 

1393 H. Ia berkulit sawo matang, berperawakan 

sedang, dengan janggut dan jambang yang 

bersambung terpelihara dengan baik. Kumisnya 

sedang tidak terlalu tipis juga tebal terpelihara 

dengan baik. Sorot matanya tajam. Cara 

bicaranya sangat lembut dan penuh keakraban 

dengan lawan bicaranya meskipun baru pertama 

kali berjumpa
87

. 

Habib Muhammad Ridho bin Yahya 

adalah generasi ketiga dari keluarganya yang menetap di Idonesia. Habib 

Ibrahim bin Zein, yang juga kakeknya adalah orang yang pertama kali menjejaki 

Indonesia dari Hadhramaut, Yaman. Kakeknya itu punya hubungan erat dengan 

Kesultanan Palembang Darussalam karena saat mendarat di Palembang 

diangkat sebagai guru dan penasehat agama bagi Sultan Badaruddin I. 

Terkemudian, Habib Ibrahim bin Zein diangkat sebagai menantu oleh sang 

sultan. 

Adapun ibunya Syarifah Ruqayyah adalah putri Habib Muhammad Al-

Attas. Kakek dari ibunya ini adalah kelahiran Hadhramaut yang menikahi gadis 

Betawi asal Kebon Nanas, Kebayoran Lama. Kakeknya wafat di Hadhramaut 

sebelum sempat kembali ke Indonesia untuk suatu urusan di sana. 

Masa kecil Habib Muhammad Ridho bin Yahya dihabiskan di daerah 

Menteng, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Surabaya Timur. Figur awal yang 

menginspirasinya untuk berdakwah adalah kakak-kakak iparnya sendiri, yakni 

Habib Ali bin Abdurrahman as-Segaf (Bukit Duri), juga Habib Ahmad bin 

Muhammad al-Haddad (Bogor), yang merupakan murid dari Abuya 

Muhammad bin Alawi al-Maliki. Kedua tokoh habaib tersebut adalah motivator 

utama Habib Muhammad Ridho bin Yahya dalam mengarungi medan dakwah. 

Tentu saja, sosok sentral baginya dalam mensyiarkan ajaran Rasulullah SAW 

adalah Sayyidil Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir as-Segaf 

yang merupakan pendiri Madrasah Tsaqafah Islamiyyah, Bukit Duri, Tebet, 

Jakarta Selatan.    
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Nasab 

Habib Muhammad Ridho bin Ahmad bin Muhsin bin Abdullah bin 

Ibrahim bin Zein bin Alwy bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwy 

bin Ahmad bin Yahya bin Hasan Al-Ahmar bin Ali bin Alwy bin Muhammad 

Maula Addawilah bin Ali bin Alwi Ghuyur bin Muhammad Faqih Muqaddam bin 

Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khali’ Qasam bin Alwi bin Muhammad 

bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa Rumi bin Muhammad Naqib 

bin Ali al-Uraidhi bin Jakfar Sadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin 

bin Sayyidina Husein bin Fathimah Az-Zahra binti Muhammad Shalallahu ‘alaihi 

wa sallam. Ibunya adalah yang mulia Syarifah Ruqayyah binti Muhammad Al-

Attas. 

 

Pendidikan 

Guru-guru Habib Muhammad Ridho bin Yahya di Madinah adalah Al-

Allamah Habib Zein bin Ibrahim bin Smith (Sumaith) dan Masayikh Rubath Al-

Jufri. Guru-guru dari kalangan habaib Jakarta, antara lain Habib Abdurrahman 

bin Ahmad bin Abdul Qadir as-Segaf dan Habib Muhamamd al-Hamid. 

Sedangkan guru-guru dari kalangan ulama Jakarta, antara lain Ustaz Fakrurraji 

Ishaq, Ustaz Ibrahim dan Ustaz Ismail 

Adapun murid-murid Habib Muhammad Ridho bin Yahya dari kalangan 

habaib Jakarta, antara lain Habib Muhammad (Al-Khairat, Bekasi), Habib 

Muhammad bin Ali as-Segaf, dan Habib Zainal Baqadir al-Attas. Dari kalangan 

ulama Jakarta, murid-murid Habib Muhammad Ridho bin Yahya yakni Ustaz 

Marzuqi, Ustaz Nafis Qurthubi dan Ustaz Irfan  

Habib Muhammad Ridho bin Yahya mendapatkan pendidikan agama 

sejak kecil dari kedua orang tuanya. Orang tuanya secara disiplin tidak 

membolehkan anak-anaknya untuk ke luar rumah sejak waktu Maghrib. Dalam 

kesempatan ini, orang tuanya membiasakan anak-anaknya untuk shalat 

berjamaah, kemudian membaca surah Yasin dan ratib. Kebiasaan inilah yang 

membuatnya mampu menghafal surah Yasin dan ratib, dan bacaan-bacaan 

lainnya tanpa harus sengaja menghafalnya.  

Pendidikan dasar Habib Muhammad Ridho bin Yahya dilalui di SD 

Ampyun, Cikini. Kelas 2 SD ia pindah ke SDN 02, Menteng. Lalu menginjak 

kelas 6, ia pindah lagi ke SD Cidurian, Cikini Raya. Selanjutnya ia menempuh 



 
 
jenjang sekolah menengah pertama dan nyantri di SMP Al-Kamal, Kebon Jeruk, 

yang dibawah asuhan K.H. Thohir Wijaya. Meningkat ke jenjang sekolah 

menengah atas, ia belajar di Madrasah Aliyah Tsaqafah Islamiyyah yang 

didirikan oleh Sayyidil Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir 

as-Segaf.  

Selama di Tsaqafah Islamiyyah ia juga mengaji kepada para ustaz dari 

kalangan akhwal (orang Indonesia non-Arab), antara lain, kepada Ustaz Hasan, 

Kiai Ro’i, dan lain-lain.  

Antara kurun 1980-an akhir sampai tahun 1990-an awal, semasa 

bersekolah di Aliyah Tsaqafah Islamiyah, ia juga secara rutin mengikuti majlis-

majlis Sayyidil Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir as-Segaf, 

baik di rumah (Ahad sore) maupun majlis umumnya di Tebet Barat (malam 

Selasa/Rabu). Terkadang, ia mengaku sampai kehabisan kendaraan umum 

sepulang mengaji dari majlis Sayyidil Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad bin 

Abdul Qadir as-Segaf.  

Selain itu, Habib Muhammad Ridho bin Yahya juga mengaji di tempat 

lainnya, menjalani kursus, dan menggali macam-macam ilmu yang dirasa 

diperlukan. 

Kemudian pada sekitar tahun 1993, ia berangkat ke Madinah. 

Tujuannya adalah belajar di Rubath Al-Jufri, di bawah asuhan al-Allamah Habib 

Zein bin Ibrahim bin Smith (Sumaith). Rubath Al-Jufri adalah tempat belajar 

impian bagi banyak pelajar/santri asal Nusantara. Kurang lebih selama tujuh 

tahun, Habib Muhammad Ridho bin Yahya mendapat bimbingan al-Allamah 

Habib Zein bin Ibrahim bin Smith (Sumaith), terutama dalam ilmu fikih. al-

Allamah Habib Zein bin Ibrahim bin Smith (Sumaith) sendiri kerap disebut 

sebagai “Syafi’iyyu Zamanihi” (Imam Syafi’i di Masanya) karena 

penguasaannya yang amat mendalam di bidang fikih mazhab Syafi’i.  

Kitab-kitab fikih yang dibaca, dari jenjang awal sampai lanjutan, antara 

lain, ar-Risalah, Safinat an-Naja, Mukhtashar Shagir, Mukhtashar Kabir, 

Muqaddimah Hadhramiyah, Matan Zubad, Muqaddimah Abi Syuja,Fath al-

Mu’in, Umdat as-Salik, Minhaj ath-Thalibin, I’anat ath-Thalibin, Tanbih al-

Ghafilin, al-Muhadzdzab, dan kitab-kitab fikih lainnya.     

Selain ilmu fikih, Habib Muhammad Ridho bin Yahya juga mengaku 

banyak mendapat pelajaran Sirah Nabawiyyah, yang sudah seperti makanan 

sehari-hari di Rubath Al-Jufri. Begitu intensifnya pelajaran sirah diajarkan 

sehingga sehari selesai dipelajari maka pada hari berikutnya diadakan ujian 



  
 
untuk mengetahui penguasaan pelajaran yang diajarkan sehari sebelumnya. 

Sistem ini juga diterapkan di Rubath Al-Jufri untuk ilmu-ilmu yang lain pula.  

Ia juga mempelajari ilmu nahwu dari awal di sana, mulai al-Jurumiyah, 

Mutammimah, Qathrun Nada, Mulhat al-I’rab, Alfiyah, Awdhah al-Masalik. 

Selebihnya, ia mempelajari ilmu ushul fikih, dan ilmu-ilmu lainnya. 

Selain menerapkan sistem pendidikan sehari belajar-sehari ujian 

(ikhtibar), Rubath Al-Jufri juga menyelenggarakan ujian mingguan kepada para 

santrinya, pembacaan kitab Shahih al-Bukhari di malam Rabu, dan muhadharah 

setiap malam Jumat. Terkemudian, setelah beberapa tahun Habib Muhammad 

Ridho bin Yahya nyantri, kegiatan muhadharah dan ceramah materi harus 

didasarkan pada ulasan kitab, misalnya materi fikih dalam Safinah, Zubad, dan 

lainnya. Ceramah tersebut harus berbekal hafalan dari kitab terkait. 

Selama di Madinah, ia juga meminta izin kepada al-Allamah Habib Zein 

bin Ibrahim bin Smith (Sumaith) untuk menimba ilmu (istifadah) kepada para 

guru terkemuka yang ada di Madinah, seperti Syekh Ahmad bin Muhammad 

Hamid asy-Syinqithi al-Hasani. Syekh Ahmad al-Hasani adalah ulama besar 

yang juga menjadi guru bagi al-Allamah Habib Zein bin Ibrahim bin Smith 

(Sumaith).  

Habib Muhammad Ridho bin Yahya juga belajar kepada Syekh Shafwan 

ad-Dawudi, seorang ahli tafsir dan ilmu ushul fikih dengan beberapa karya 

tahqiq-nya (Mufradat al-Qur’an). Kitab yang dibaca adalah al-Muwaththa Imam 

Malik, kitab ushul fikih karangan Syekh Shafwan ad-Dawudi, kitab-kitab ulum 

Qur’an, manaqib sahabat dan tabi’in, dan lain-lain. 

Habib Muhammad Ridho bin Yahya juga mengaji kepada Syekh 

Muhammad Faal, membaca al-Luma’, dan al-Muwafaqat, dan kitab-kitab 

lainnya. Ia juga mengaji kepada Habib Salim bin Abdullah asy-Syathiri, Habib 

Muhammad al-Haddar, yang tak lain mertua Habib Zein dan Habib Umar bin 

al-Hafizh. 

Pada tahun 2000, Habib Muhammad Ridho bin Yahya kembali ke 

Indonesia. Sebelum kembali, ia ditawari keluarga besarnya di Arab Saudi untuk 

menikahi gadis yang masih kemenakan jauh dengannya. Disampaikan 

kepadanya jika jadi menikahinya maka akan diberikan toko dan rumah untuk 

penghidupan di daerah Jeddah. Pokoknya fasilitas penunjang hidup terjamin. 

Namun, hatinya berkata lain. Ia yang sejak kecil sangat mengidolakan Rasulullah 

SAW lebih memilih suara kata hatinya untuk untuk mengikuti jejak datuknya itu 



 
 
menekuni jalan dakwah. Ia berpikir untuk apa menuntut ilmu jika tidak 

diamalkan untuk jalan dakwah. 

Habib Muhammad Ridho bin Yahya sendiri mengaku bahwa sulit untuk 

melakukan dakwah di Arab Saudi sambil berusaha di sana. Alasan pertama, ia 

menyatakan bahwa dirinya bukan warga Negara asli Arab Saudi, tetapi seorang 

Warga Negara Indonesia, sehingga statusnya hanya akan menjadi seorang 

pekerja. Dalam situasi ini, maka mobilitasnya di sana akan sulit karena harus 

mengurus banyak izin sana-sini. Aalasan kedua, ia tak membayangkan dirinya 

akan disibukkan dengan pekerjaan yang menuntut rutinitas yang itu-itu saja. 

Karena itulah, ia berpikir bahwa cara mensyukuri hidupnya adalah dengan 

terjun ke medan dakwah, tak peduli dalam keadaan miskin maupun kaya. 

Habib Muhammad Ridho bin Yahya dan kawan-kawan bersama 

sejumlah lulusan Rubath Al-Jufri membangun sebuah komunitas alumni yang 

dinamai “Alumni Thaiba” (Keluarga Madinah), yang kadang juga punya 

kepanjangan “Alumni Thalabah Madinah”. 

Meskipun telah menimba banyak ilmu di Madinah, Habib Muhammad 

Ridho bin Yahya tak pernah haus menimba ilmu. Ia sempat menghadiri taklim-

taklim Muallim K.H. Syafi’I Hadzami. Juga bermulazamah dengan Muallim K.H. 

Maulana Kamal Yusuf. Kepada para guru tersebut ia mengaji secara umum saja 

tanpa kitab khusus. 

Ia juga sempat mengambil gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.) di 

kampus Institut Agama Islam Al-Aqidah, Jakarta. 

 

Aktivitas 

Habib Muhammad Ridho bin Yahya langsung turun berdakwah 

sekembalinya ke Indonesia. Sebelum itu ia menikahi istrinya yang sekarang, 

yang tak lain adik dari sahabatnya mendiang Habib Mundzir al-Musawwa. 

Kedua kakak iparnya, yang disebut di muka, turut andil besar dalam 

memuluskannya terjun berdakwah di Jakarta dnegan cara membawanya dari 

majlis yang satu ke majlis lainnya.  

Kemudian ia juga membuat gerakan dengan berdakwah menjemput 

bola, dengan bergaul kepada teman-teman lama yang pernah dikenalnya dan 

sedikit-sedikit agar lebih dekat kepada agama. Hal ini dilakukannya dengan cara 

merogoh koceknya sendiri untuk dakwah.  



  
 

Ia kemudian membuka Majlis Dzikir Khatam Quran mingguan dari 

kampung ke kampong, mulai dari Menteng, Rawa Belong, dan di tempat-tempat 

lain di Jakarta. Ia juga mengkader beberapa orang santri untuk mengajak umat 

bergabung dalam majlis tersebut. Ia mengatakan bahwa majlis khatam Qur’an 

terinspirasi dari kebiasaan di Rubath Al-Jufri yang saban Kamis ba’da subuh 

mengadakan halaqah membaca Al-Quran dengan membagikan setiap satu juz 

kepada satu santri, yang dilakukan secara rutin mingguan. 

Setelah Majlis Khatam Qur’an berjalan kurang lebih tujuh atau delapan 

tahun, namanya lalu berubah. Pengubahan nama ini disarankan oleh Habib 

Salim bin Abdullah asy-Syathiri, guru seniornya di Rubath Al-Jufri Madinah, 

yang di tahun 2003/2004 berkunjung ke Jakarta. Habib Salim asy-Syatihiri 

mengganti nama Majlis Khatam Qur’an menjadi “Majlis Al-Fath”. Nama ini 

diambil dari nama masjid al-Imam Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad yang 

berada di al-Hawi, Tarim. 

Kemudian gurunya, Habib Zein bin Ibrahim bin Smith (Sumaith) 

menyarankan agar ia memindahkan pusat dakwahnya dari daerah Menteng ke 

daerah Dermaga Baru, Kampung Bulak, Klender, Jakarta Timur, Jakarta Timur, 

lokasi Majlis Al-Fath sekarang ini berada. Alasannya, lokasi yang di Menteng 

dianggap terlalu kecil.  

Berkat keberkahan gurunya itu, ia yang saat itu hanya mempunyai uang 

tak banyak menawar tanah di daerah Dermaga Baru, Kampung Bulak, Klender, 

Jakarta Timur, dengan maksud membeli tanah sekira 100 m
2
, yang jika tak 

cukup uangnya maka dicicil. Si pemilik tanah menyetujuinya, bahkan 

mengatakan bahwa silakan membayarnya kapan saja. Kepindahan Majlis Al-

Fath pun dilakukan pada tahun 2009 ke daerah Dermaga Baru, Kampung Bulak, 

Klender, Jakarta Timur. 

Pada saat yang hampir bersamaan, ada seseorang yang juga mendengar 

apa yang disampaikan Habib Zein bin Ibrahim bin Smith (Sumaith), yang 

kemudian menawarkan tanahnya seluas 6000 m
 2 

di Citeureup kepada Habib 

Muhammad Ridho bin Yahya. Setelah beristikharah, tanah di Citeureup itu pun 

diambil yang kemudian dibangun Pesantren Al-Falah. Nama ini diberikan oleh 

Habib Zein bin Ibrahim bin Smith (Sumaith).  

Majlis Al-Fath sebenarnya sudah membangun kamar-kamar untuk santri 

mondok sejak di Menteng. Hal yang sama dilakukan saat lokasi berpindah ke 

Dermaga Baru, Kampung Bulak, Klender, Jakarta Timur. Namun, setelah 

kamar-kamarnya tak mampu lagi menampung para santri, para santri laki-laki 



 
 
kemudian dipindahkan ke Citeureup, dan para santri perempuan tetap 

menempati pondok pesantren Majlis Al-Fath yang ada di Dermaga Baru, 

Kampung Bulak, Klender, Jakarta Timur, pada bangunan atasnya. Sedangkan 

bangunan bawah adalah tempat kediaman Habib Muhammad Ridho bin Yahya 

sekeluarga. Lokasi pesantren dan kediaman beliau di Dermaga Baru, Kampung 

Bulak, Klender, Jakarta Timur cukup jembar dan asri. Dan setelah lokal-lokal 

asrama Pondok Pesantren Al-Falah di Citeureup jadi semuanya, santri 

perempuan juga dipindahkan ke sana. 

Pondok Pesantren Al-Falah memberikan pendidikan khusus tahfizh Al-

Qur’an 30 juz bagi anak berusia 6-12 tahun. Setelah itu, santri diberikan 

kurikulum mandiri yang dirancang khusus dengan materi pengajaran kitab-kitab 

klasik (salaf). Setiap kitab yang dibaca harus selesai dalam waktu paling lama 

satu semester. Ada pula ikhtibar (ujian) yang silaksanakan di akhir semester. 

Indikator kelulusan santri bergantung pada empat indikator, yakni kemampuan 

membaca dengan baik, kemampuan menerjemahkan dengan baik, kemampuan 

memahami dengan baik, dan kemampuan menyampaikan dengan baik. Jika 

keempat indikator tersebut mampu dikuasai santri, maka ia dikatakan berhasil 

(lulus) dalam pelajaran kitab terkait. Nilai kelulusan minimal adalah poin 6. 

Santri juga dapat melalakukan akselerasi belajar jika ia mampu dengan 

cepat mempelajari setiap kitab. Artinya tidak bergantung pada tingkatan kelas. 

Target belajar setelah 6 tahun nyantri di Pondok Pesantren al-Falah, bagi yang 

sudah melewati pendidikan tingkat dasar (tahfizh) adalah mampu berbicara 

dalam bahasa Arab, mampu membaca kitab gundul, mampu ceramah, dan 

mampu mengajar. Pendeknya santri yang lulus mondok selama 6 tahun sudah 

dapat langsung terpakai di masyarakat.  

Habib Muhammad Ridho bin Yahya juga membuat modul-modul bahan 

pembekalan bagi santri yang memuat amalan-amalan yang biasa dilakukan di 

masyarakat, seperti risalah tahlil, maulid, mengurus jenazah, aturan fidyah, 

mengurus orang yang sakaratul maut, pembagian zakat, dan sebagainya. Salah 

satu judul buku modulnya berjudul Latihan Dasar Kepemimpinan Islami, dan 

buku yang belum diterbitkan berjudul Dasar-dasar Agama. 

Pondok Pesantren Al-Falah memberikan ijazah khusus bagi santri 

lulusannya. Santri juga dibekali kemampuan keterampilan dan wirausaha secara 

praktik langsung sebagai bekal meneuhi kebutuhan hidup duniawi. Agar lebih 

lengkap, santri juga dikutkan ujian Kejar Paket C agar mempunyai ijazah seperti 

siswa di pendidikan umum. 

  



  
 
Sikap Dakwah  

Jadwal dakwah Habib Muhammad Ridho bin Yahya terbilang padat. Ia 

sering kali keluar sejak Subuh untuk berdakwah, terutama jika dibarengi dengan 

shalat Subuh gabungan dan sebagainya. Pilihan jalan dakwah ini menurutnya 

adalah panggilan hati karena cinta. Cinta itu didorong untuk mengubah keadaan 

sekitar. Jalan dakwah adalah tanggung jawab setiap orang untuk mengikuti jalan 

Rasulullah SAW.  

Ia juga menekankan bahwa dakwah harus berdasarkan ilmu, namun 

bukan hanya yang menekankan pada angka, nilai, tetapi pada sikap dan 

perilaku. Menurutnya ilmu harus disertai dengan suluk dan akhlak. Karenanya 

jangan pernah mencari kekayaan duniawi dari dakwah. Ia mengenang gurunya, 

Habib Zein bin Ibrahim bin Smith yang pernah ditawari sebuah mobil limosin di 

Arab Saudi, namun beliau menampiknya. Kesederhanaan ini juga ditiru oleh 

Habib Muhammad Ridho bin Yahya yang tak segan untuk membonceng motor 

ke tempat dakwah yang dituju selama hal itu membuat cepat sampai di tujuan.   

Habib Muhammad Ridho bin Yahya mengatakan bahwa menerapkan 

amar makruf nahi munkar dalam dakwah tak perlu memukul. Berdakwah harus 

dimulai dengan cara bertahap, pelan-pelan, dan dengan pendekatan yang 

mempertimbangkan psikologi massa. Berdakwah kepada para ahli maksiat 

harus berangkat dari cinta dan sayang kepada mereka sebagai objek dakwah. 

Jangan sampai orang yang berdakwah merasa lebih baik (afdhal) dari yang 

didakwahi dan siapa pun karena hanya Allah Swt. yang tahu akhir usia 

seseorang seperti apa. 

Ia teringat pada kisah Imam Ali Zainal Abidin yang selalu pura-pura tak 

melihat orang yang salah agar tidak merasa dipermalukan. Bukan berarti 

menyetujui kemaksiatannya. Bacalah keadaan mereka yang perlu didakwahi. 

Dalam keadaan normal berusahalah berbuat baik dan menolong mereka, asyik 

mengobrol, dan sedikit-sedikit masukkan nilai agama. Kalau perlu keluarkan 

modal untuk makanan atau hal lain agar datang simpati dari mereka. Tempat-

tempat yang biasa ramai minum-minum atau judi bias diganti dengan meja 

pingpong dan lainnya. Dengan cara ini, lama-kelamaan mereka yang bermaksiat 

akan muncul rasa malu sendiri, dan mereka lambat laun akan insyaf dengan 

dakwah kita. Semua ini terjadi setelah mereka yang sebelumnya tak baik ini 

dekat kepada kita. Cara dakwah seperti inilah yang dipilih oleh Habib 

Muhammad Ridho bin Yahya, meskipun ia tak menampik cara lain yang 

ditempuh oleh pendakwah lain.  



 
 

Sebab menurutnya dakwah Islam adalah dakwah rasa. Mengajak yang 

buruk kepada yang baik. Mengubah yang salah menjadi baik. Islam bukan untuk 

diributkan. Kita harus kembalikan semua konteks persoalan pada pijakan 

agama. Jangan mudah terpancing untuk berkomentar pada apa yang tidak 

diketahui.  

Habib Muhammad Ridho bin Yahya selalu merasa dalam kesyukuran 

selama terjun berdakwah. Ia berdakwah sudah ke seantero Jakarta, Bogor, 

bahkan mengisi majlis di Malaysia. Kedukaan baginya adalah belum mampu 

menjadi orang yang lebih baik. Baginya seorang pendakwah harus baik 

hubungannya dengan Allah Swt. agar saat menyampaikan kepada umat, Allah 

Swt. menggerakan umat untuk menerima dakwah. Aspek inilah yang 

menurutnya sangat ingin dicapai olehnya. Ia bercita-cita dapat membuka 100 

pondok pesantren sebelum menghadap Allah Swt. 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Habib Muhammad Ridho bin Yahya. 

Referensi: 

“Habib Muhammad Ridho bin Yahya; Teladani Kehidupan Kaum Salaf” 

(Laporan Majalah Alkisah, No. 06/Maret 2013). 

[Periset : Andriyansyah, S.Th.I] 



  
 

24. Muhammad Albagir bin Alwy bin Yahya 

Di kalangan jamaah majlis taklim 

Jabodetabek nama Habib Muhammad 

Albagir bin Alwy bin Yahya atau yang biasa 

dipanggil (Habib Bagir) sudah cukup terkenal
88

. 

“Sepak terjangnya” khusus meliputi wilayah 

Jabodetabek, Habib muda ini dikenal sebagai 

sosok ulama yang ramah dan lemah lembut. 

Beliau termasuk dari cucu mufti Betawi Habib 

Ustman bin Yahya yang membuat banyak 

orang memanggil dan mengenalnya dengan 

panggilan habib Bagir Yahya cucu tokoh ulama 

besar Jakarta abad 19 mufti Betawi yang 

terkenal produktif dalam menulis kitab-kitab.
89

 

Popularitas tersebut di atas menyebabkan aktifitas beliau cukup padat, 

penulis menyaksikan kesibukannya menerima tamu-tamu ketika berkunjung 

untuk proses pengambilan data ke kediamaan beliau di daerah Petamburan 

Jakarta Barat.  Di ruang tamunya bergantian tamu secara berkelompok datang 

untuk mengundangnya, mereka rata-rata orang lama yang sudah kenal dengan 

beliau sehingga dalam perbincangan tersebut sangat akrab dan sudah saling 

mengenal tentang majlis dan wilayahnya seperti sebuah rutinitas pengajian. 

Bulan Maulid yang merupakan waktu tersibuk bagi habaib untuk 

mengisi ceramah-ceramah di daerah-daerah dari pagi hingga malam dini hari.  

Sehingga masalah mengelola undangan merupakan satu usaha yang tidak 

mudah bagi beliau untuk mengatur jadwal undangan tersebut, undangan yang 

bentrok itu adalah masalah yang sering di hadapi sedangkan menolak undangan 

orang merupakan sebuah tindakan yang dihindari menurutnya. Tidak adanya 

asisten yang membantu mengatur jadwal membuat ia mengurus sendiri 

semuanya, beliau ketika ada undangan membutuhkan usaha keras untuk 

telepon-telepon kepihak yang mengundang menanyakan dan memastikan 

jadwal tentang kapan waktu yang diberikan untuknya mengisi ceramah.  

 
88 Wawancara dilakukan pada 25 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB, Petamburan Jakarta Barat. 
89 Rusman Siregar, “Kisah Habib Utsman, Mufti Betawi yang Sangat Berpengaruh”. Senin 19 

November 2018. Diakses dari www.daerah.sindonews.com 

http://www.daerah.sindonews.com/


 
 

Kesibukan beliau ditambah lagi sejak 4 tahun lalu aktif di Majelis 

Rasululullah SAW (MR), majlis taklim rintisan Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa 

beliau aktif sebagai pengurus dengan jabatan sebagai salah satu ketua.   

Selain di MR beliau juga mendirikan majelis sendiri yang bernama 

Majelis Warosatul Mustofa (disingkat MWM) sejak tahun 2008 yang berbasis di 

Petamburan Jakarta Barat, MWM ini termasuk majelis yang aktifitas dakwahnya 

ramah dengan dunia informasi khususnya media social, sehingga dokumentasi 

video dan fotonya dibagikan di dunia maya seperti di istagram IG 

@majeliswarosatulmustofa, FB @majeliswarosatulmustofa dan chanel youtube 

majeliswarosatulmustofa.  

Riwayat pendidikan habib muda Muhammad Albagir bin Alwy bin 

Yahya yang lahir di Bogor, 19 Agustus 1988, riwayat pendidikan ditempuh 

dengan lebih banyak waktu dihabiskan di pondok-pondok pesantren baik 

nasional dan luar negeri diantaranya. Di dalam negeri ia belajar di Darussa’adah 

Bogor, Darunnasyien Malang dan diluar negeri belajar Darul Musthofa Tarim 

Yaman pimpinan Habib Umar bin Hafidz.  

Nasab beliau yaitu Muhammad Albagir bin Alwy bin Husain bin 

Muhammad Usman (mufti) bin Abdullah bin Agil bin Umar bin Aqil bin Syaich 

bin Abdurrahman bin Agil bin Ahmad bi Yahya bin Hasan bin Ali bin Alwi bin 

Muhammad bin Ali bin Awi bin Muhammad bin Alwi Alawiyyin bin Ubaidillah 

bin Ahmad almuhajir bin Isa Arrumi bin Muhammadan Nagieb bin Ali Uraidy 

bin Jafar as-Shadiq bin Muhammadal-Baqir bin Zainal Abidin bin Husein 

Sayyidusy-Syuhada bin Fathimah Az-Zahra binti Muhammad SAW. 

Pendidikan non formal lainnya beliau belajar dari guru-guru kalangan 

habaib seperti untuk ilmu faro’id dari Habib Rizieq Syihab (tokoh habaib 

terkenal di tanah air dengan organisasinya Front Pembela Islam), habib Umar 

bin Abdullah al-Attas, Habib Ahmad bin Sholeh al-Attas Athas dan Habib 

Abdurahman bin Hasan al-Habsyi. Untuk guru non habaib beliau belajar juga 

ke KH. Ahmad Baidhowi. 

Sejak 2008 beliau mulai bergerak dalam berdakwah dari mushola – 

mushola, masjid ke masjid dari kampung-kampung hingga ke kota dan provinsi 

mayoritas di Tanah Air sudah beliau kunjungi, bahkan keluar negeri pun aktifitas 

dakwahnya sudah di jalani seperti Singapura, Malaysia, hingga Hongkong.  

Sebagai ulama muda yang kondang undangan-undangan beliau ke 

berbagai daerah dan luar negeri di dapatkan karena proses tradisional yaitu 

hubungan pertemanan dan orang-orang yang mengenal atau sudah mengetahui 



  
 
dakwahnya, bukan melalui promosi dan sosialisasi. Bahkan terdapat permintaan 

dakwah undangan khusus dari pemerintah untuk mengisi kegiatan di daerah 

yang di pimpinnya. 

Keberhasilan dan kesuksesan beliau dalam berdakwah khusususnya di 

kalangan anak muda yaitu dengan pendekatan merangkul dan perhatian, karena 

menurut beliau anak-anak muda itu butuh di dekati dan diperhatikan nanti baru 

bisa masuk dakwah kepadanya.  

Ditengah kesibukannya di bulan-bulan maulid ini beliau yang tinggal di 

petamburan beliau menceritakan dengan singkat profil dan gambaran 

aktifitasnya untuk penulis lakukan pendataan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Habib Muhammad Albagir bin Alwy bin Yahya 

 

[Periset : Dr. Mohammad Ziaulhaq M., MPD] 



 
 

25. Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi 

Pertemuan dengan Habib Ali ini 

bukanlah hal yang mudah karena kesibukan 

dan aktivitasnya yang padat apalagi pada 

kesempatan ini sudah memasuki bulan maulid 

sehingga aktifitas dakwahnya diluar dangat 

padat. Beliau menceritakan bahkan dihari 

sabtu sudah harus berangkat sebelum subuh 

dan kembali sudah lewat tengah malam. 

Kesibukan tersebut membuat penulis harus 

beberapa kali membuat janji dengannya 

sehingga pada hari Ahad tanggal 17 November 

2019 penulis diberikan kesempatan untuk 

mewawancarinya setelah taklim di Majlis Kwitang, pada saat yang sama sudah 

banyak orang yang mengantri menunggu beliau mulai dari kepentingan untuk 

mengundang, para murid beliau hingga panitia maulid akhiru kamis yang akan 

diadakan di Kwitang dalam waktu dekat.  

Setelah beberapa tamu silih berganti bertemu dengannya akhirnya 

penulis diberi kesempatan dalam waktu yang tidak lebih dari 30 menit, pada 

pertemuan itu pesan nasehat yang pertama kali penulis terima sebelum memulai 

wawancara yaitu kamu harus sabar karena beginilah kehidupan. Setelah 

kesempatan itu ada penulis langsung mengali data profilnya dengan bahasa 

santai yang di jawab dengan baik dan jelas. Akhir pertemuan terdapat kebiasaan 

beliau yang suka membagikan uang sedekah kepada mereka yang kurang 

beruntung yaitu di antaranya fakir miskin, musafir, orang tua jompo. 

Habib Ali bin Abdurahman bin Muhammad bin Ali al-Habsyi 

Kwitang merupakan cicit dari Habib Ali Kwitang. Beliau lahir di Jakarta pada 21 

Agustus 1969 dan saat ini tinggal di Jalan Kramat Raya 3 Kwitang No 82 Jakarta 

Pusat. 

Nasabnya yaitu: Ali bin Abdurahman bin Muhammad bin Ali bin 

Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammmad bin Husein bin Abdurrahman bin 

Alhadi bin Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abubakar bin Ali al-faqih bin 

Ahmad al-faqih bin Muhammad Asadillah bin Hasan Atturabi bin Ali bin 

Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi 

Alawiyyin bin Ubaidillah bin Ahmad Almuhajir bin Isa Arrumi bin Muhammad 

an Nagieb bin Ali Uraidy bin Jafar as-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali 



  
 
Zainal Abidin bin Al-Husein Sayyidusy-Syuhada bin Fathimah Az-Zahra binti 

Muhammad SAW. 
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Orang tuanya Habib Abdurahman bin Muhammad memberikan 

pendidikan formal di sekolah umum yaitu di Taman Kanak-kanaK Garuda di 

Mampang lulus Tahun 1977, SDN 03 Cawang lulus tahun 1983, SMPN 14 

Matraman Jakarta Timur lulus tahun 1986, SMAN 54 Condet Jakarta Timur lulus 

tahun 1989 dan selanjutnya kuliah di Universitas Gunadarma yang lulus tahun 

1995. Selain pendidikan umum dari kanak-kanak hingga perguruan tinggi beliau 

juga belajar di Daarul Musthofa di sejak tahun 1995 selama 6 bulan kemudian 

di Rubath Tarim di Hadramaut selama 3.5 tahun.  

Selama pendidikan tersebut di atas beliau banyak belajar ilmu-ilmu 

agama secara lengkap diantaranya fiqih, tasawuf, tauhid. Diantaranya guru-guru 

beliau yaitu yang di Jakarta Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf di Bukit 

Duri, Habib Abdullah bin Husein bin Muchsin Asy-syami al-Attas Batu Ceper 

Jakarta. Guru lainnya yaitu Ustad Mukhsin Cawang Jakarta Timur dan Ustad 

Usnu Maad Cinere.  

Sedangkan untuk murid beliau tidak secara jelas menyebutkan nama 

melainkan mereka yang menjadi jamaah dan mengaji kepadanya itulah orang 

belajar padanya. Sedangkan murid yang jelas beliau katakan yaitu berada 

Pondok Pesantrennya yang berada di Ciawi Daarul Hasyimi yang bercirikan 

ngaji kitab kuning model salafi. Di usia beliau yang sudah mencapai 50 tahun 

kiprah beliau dalam organisasi diantaranya tercatat sampai dengan sekarang 

sebagai pengurus MUI di Wilayah DKI, Sekretaris Majelis Tinggi Fuhab (Forum 

Ulama dan Habaib), dan ketua Islamic Center Indonesia Kwitang.  

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Habib Ali Abdurrahman 

al-Habsyi 

 

[Periset : Dr. Mohammad Ziaulhaq M., MPD] 

 
90Makhtab Addaimi, Data Nasab personal. 



 
 

26. Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf 

Habib Muhammad bin Abdurahman 

Assegaf adalah anak pertama dari pasangan 

Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf (Sayyidul 

Walid) dan Hj. Barkah binti Ahmad Fusyani. Lahir 

pada tanggal 06 Maret tahun 1940 di Bukit Duri, 

Jakarta. Habib Muhammad adalah tokoh ulama 

yang disegani di Jakarta, kiprahnya melanjutkan 

perjuangan dakwah Sayidul Walid sebagai 

pemimpin di Yayasan Tsaqafah Islamiyah. Ayah 

dari 12 anak ini tinggal di Jl. Yayasan Tsaqafah 

Islamiyah, No. 32 A Ceger, Cipayung, Kota Jakarta 

Timur. 

Nasabnya adalah, Habib Muhammad bin Habib Abdurrahman bin 

Ahmad bin Abdul Qadir bin Ali bin Umar bin Segaf bin Muhammad (Al-Qhadi) 

bin Umar bin Thoha (Al-Qhadi) bin Umar bin Thoha bin Umar ash-Shofi bin 

Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Sayyidina Syekh Al-Imam Al-Qutb 

Abdurrahman As-segaf bin Syekh Muhammad (Maula Ad-Dawilayh) bin Syekh 

Ali (Shohibud Dark) bin Sayyidina Al-Imam Alwi Al-Ghuyur bin Sayyidina (Al-

Imam Al-Faqih Al-Muqaddam) Muhammad bin Sayyidina Ali bin Sayyidina (Al-

Imam) Muhammad (Shohib Marbath) bin Sayyidina Ali (Al-Imam Kholi Qosam) 

bin Sayyidina Alwi bin Sayyidina (Al-Imam) Muhammad (Shohib As-

Shouma’ah) bin Sayyidina (Al-Imam) Alwi Alawiyyin (Shohib Saml) bin 

Sayyidina (Al-Imam) Ubaidillah (Shohibul Aradh) bin Sayyidina (Al-Imam Al-

Muhajir) Ahmad bin Sayyidina Al-Imam Isa (Ar-Rumi) bin Sayyidina Al- Imam 

Muhammad An-Naqib bin Sayyidina Al-Imam Ali Al-Uraydhi bin Sayyidina Al-

Imam Ja’far As-Shodiq bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin 

Sayyidina (Al-Imam) Ali Zainal Abidin bin (Al-Imam As-Syahid Sayyidi Syabab 

Ahlil Jannah) Sayyidina Al-Husein Rodiyallahu bin Sayyidah Fatihmah Az-Zahra 

binti Sayyidina Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam. 

Habib Muhammad bin Abdurahman Assegaf memulai pendidikannya di 

bawah bimbingan Sang Ayah,  Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf, di 

Madrasah Tsaqafah Islamiyah, Bukit Duri, kemudian sebagaimana pesan Sang 

Ayah, Habib Muhammad belajar ke berbagai ulama besar di zamannya, guru-

gurunya dari kalangan Habaib adalah Habib Ali bin Husein Al-Athos, Habib Ali 

bin Abdurahman Al-Habsyi, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Habib 

Muhammad Al-Baqir bin Abdullah Al-Athos, Habib Zeib bin Abdullah Ash-



  
 
Shalibiyah, Habib Abdurrahman Al-Qhadi,  Habib Umar bin Hud Al-Athos, dan 

Habib Salim bin Toha Al-Haddad. 

Adapun guru-gurunya dari kalangan ulama Ahwal adalah KH. Abdullah 

bin Nuh, KH. Abdurrahman Nawi, KH. Abdullah Arfan Pekojan, KH. Masturoh 

Sukabumi, Muallim KH. Romli Pandeglang, Muallim Yunus, dan sebagainya. 

Beliau mengaji berbagai cabang ilmu, mulai dari Bahasa Arab, Qiroat Al-Quran, 

Fiqih, Aqidah dan Tasawuf. Kitab Tasawuf yang paling sering beliau baca di 

hadapan para guru adalah kitab An-Nashaih Ad-Diniyah karya Imam Habib 

Abdullah bin Alawi Al-Haddad. 

Karya tulis yang beliau susun adalah kitab kumpulan zikir dan wirid, 

yaitu Majmu’ Al-Azkar wa Al-Ad’iyah, kitab ini penyempurnaan dari kitab zikir 

Al-Fauz, panduan zikir untuk jamaah pendukung kemenangan Ing. Fauzi Bowo, 

saat pencalonan kembali sebagai gubernur Jakarta, kebetulan Habib 

Muhammad Assegaf diminta sebagai pimpinannya. Permintaan yang sempat 

beliau tolak beberapa kali, dan akhirny beliau terima dengan pertimbangan 

mempertahankan ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah. Di dalam kitab zikir itu 

terdapat zikir susunan beliau sendiri, yaitu al-Wirdu al-Shugair dan beberapa 

syair-syair pujian dan tawassul susunannya sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Habib Muhammad bin Abdurahman Assegaf di 

rumah Ceger 

[Periset : Adithiya Warman, S.Si.] 



 
 

27. Habib Ahmad bin Novel bin Jindan 

Habib Ahmad bin Novel bin Salim 

bin Jindan adalah seorang dai muda yang 

sangat aktif berdakwah baik di mimbar 

ceramah, majelis ilmu, sampai di media 

sosial seperti facebook, instagram, twitter, 

dan youtube. Rekaman dakwah Habib 

Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan 

banyak beredar di berbagai media sosial, 

begitu pula tulisan-tulisan yang berupa 

kritikan atau nasihat kepada umat Islam, 

cukup banyak yang beredar di media 

sosial. Habib Ahmad bin Novel bin Salim 

bin Jindan adalah sosok yang hangat dan 

terbuka, beliau sangat terbuka dan 

menghargai siapa saja yang ingin datang meneliti dan mentahqiq karya 

kakeknya, yaitu Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Habib Ahmad bin Novel 

bin Salim bin Jindan dan kakaknya Habib Jindan bin Novel bin Salim bin 

Jindan, dua serangkai kakak dan adik yang saling bahu-membahu dalam 

berdakwah bersama para habaib dan alim ulama lainnya. 

Nasabnya adalah Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Ahmad bin 

Husain bin soleh bin Abdullah bin Jindan bin Abdullah bin Umar bin Abdullah 

bin Syaikhon bin Asy Syeikh Abi Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurahman 

bin Abdullah bin Asy Syeikh Abdurahman As Seggaf bin Muhammad Maula Ad 

Dawilah bin Ali Maula Ad Dark bin Alwi Al Ghuyyur bin Al Ustadz Al A’dzom Al 

Faqih Al Muqoddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sohib Al Murbath bin 

Ali Khola’ Qosam bin Alwi bin Muhammad Maula Showma’ah bin Alwi bin 

Ubaidillah bin Ahmad Al Muhajir bin Isa Ar Rumi bin Muhammad An Naqib bin 

Ali Al ‘Uraidhi bin Ja’far As Shodiq bin Muhammad Al Baqir bin Ali Zainal Abidin 

bin Al Husain bin Ali bin Abi tholib dan bin Fathimah Az Zahra binti Rasulullah 

Muhammad Shallallahu alaihi wa alihi wa shohbihi wa sallam. 

Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan lahir pada di Jakarta, pada 

hari Sabtu, tanggal 16 januari 1982 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul 

Awwal 1402 H, tepat jam 14.00. Ayahnya, Habib Novel bin Salim bin Ahmad 

bin Jindan, adalah ayah yang sangat dia kagumi. Ibundanya adalah anak dari 

Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kwitang, adalah sosok yang sangat dia 

sayangi. Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan adalah memiliki lima 



  
 
orang Saudara, dua orang laki-laki yaitu Habib Kamil bin Novel, Habib Jindan 

bin Novel, dan tiga orang perempuan, yaitu Syarifah Amirah yang menikah 

dengan Habib Salim bin Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad Al-Hawi, 

Syarifah Fathimah, dan Syarifah Fakhriyah
91

. 

Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan belajar agama untuk 

pertam kali dari Ayahnya sendiri, Habib Novel bin Salim bin Jindan, kemudian 

belajar di lembaga pendidikan formal di tingkat dasar di SD Islam Meranti, 

kemudian melanjutkan Mts Darun Najah Petukangan hanya sampai kelas 2 saja 

karena kemudian Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan diberangkatkan 

oleh Ayahnya belajar memperdalam ilmu agama di Darul Mushthofa Tarim 

Hadramaut . 

Guru-guru (Masyayikh) Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan :  

1- Al Walid Al Habib Novel bin Salim bin Ahmad bin Jindan 

2- Al Habib Muhammad bin Ali binAbdurahman Al Habsyi 

3- Al Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidz 

4- Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz 

5- Al Habib Hasan bin Abdullah Asy Syatiry 

6- Al Habib Salim bin Abdullah Asy Syatiry 

7- Al Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syahab 

8- Al Habib Abdul Qodir bin Ahmad As Seggaf 

8- Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaith 

9- As Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki 

10- Al Habib Syeikh bin Ahmad bin As Syeikh Abi Bakar bin Salim 

11- Yang Mulia Ustadzah Nur Baiti dari jakarta 

12- Al Habib Muhammad Saad bin Alwi Al Idrus 

13- As Sayyid Muhammad Abduh Al ahdal dari Hudaidah 

14- Mufti Huraidhoh Al Habib Ali bin Muhammad bin Salim Al attas 

15- Mufti Dow’an Al Habib Abdullah bin Hamid bin Abdul Hadi Al Jailani 

16- Mufti Syafiiyah di Makkah al Habib Umar bin Hamid bin Abdul Hadi Al 

Jailani 

17- Al Habib Umar bin Abdullah Al Attas 

18- Al Habib Abdullah Syami Al Attas 

19- Al Habib Abdurahman bin Ahmad As Seggaf 

20- Al Habib Abdur Bari Al Junaid, dan lain sebagainya. 

 
91 Wawancara dengan Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan, Ahad 8 Desember 2019, di 
kediaman beliau Yayasan Al-Fakhriyah, Larangan Selatan, Kota Tangerang, jam 19.00 sampai jam 
21.00 WIB 



 
 

Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan memiliki tanggung jawab 

dan kesibukan dakwah antara lain sebagai Ketua Pengajar Pondok Pesantren Al 

Fachriyah Al Habib Novel bin Salim bin Jindan, sebagai Khodim Majelis 

Rasulullah SAW, sebagai Penasehat Majelis Silaturahmi Ulama dan Habaib kota 

Tangerang, dan sebagai Anggota Majelis Al wafa bi Ahdillah. Majelis Taklim yang 

beliau bombing sangat banyak dan itu di luar undangan ceramah atau kegiatan 

halaqah yang tidak terdaftar. Adapun majlis takli binaan Habib Ahmad bin Novel 

bin Salim bin Jindan yang rutin antara lain: 

1. Pengajian setiap selasa malam rabu jam 20.00-21.30 pembacaan kitab 

Risalah Al Mu’awanah di Yayasan Al Fachriyah ciledug untuk Laki dan 

Prempuan dan live audio streming 

2. pengajian setiap sabtu sore jam 16.30-17.30 pembacaan kitab Al 

Mukhtar minal Anwar di wakaf Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan 

Otista Raya JakTim khusus Laki2 dan live audio streaming 

3. Madras Al Imamul Haddad setiap Senin Pagi jam 09.00-12.30 

pembacaan macam-macam kitab salaf bersama para ustad, kiayi dan 

habaib di yayasan al fachriyah ciledug khusus para asatidz. 

4. pengajian bulanan setiap Rabu Akhir bulan jam 19.00-20.30 

pembacaan kitab Risalah Jamiah di Masjid As Sairiyah Pondok Aren 

untuk laki dan perempuan 

5. Majelis Imamul Haddad pengajian bulanan setiap Sabtu pertama jam 

18.00-19.30 pembacaan kitab Nashoih Diniyah di Masjid Maqom 

Kramat Habib Kuncung kali Bata untuk laki dan perempuan dan live 

audio streaming 

6. majelis Silaturahmi para ulama dan Habaib setiap jumat akhir bulan jam 

13.30-15.00 pembacaan kitab Tanbihul Mughtarrin bersama para astad, 

kiayi dan habaib di beberapa Masjid (pindah-pindah) sekitar ciledug 

khusus untuk laki-laki 

7. Majelis Gabungan pengajian bulanan setiap Sabtu Pertama jam 19.00-

20.30 pembacaan kitab Sirah Nabawiyah di beberapa tempat yang 

berpindah-pindah untuk laki dan perempuan dan live audio streaming 

8. Majelis Gabungan pengajian bulanan setiap Sabtu kedua jam 19.00-

20.30 pembacaan kitab Sirah Nabawiyah di Qubbah Maqom Kramat Al 

Habib Abdurahman bin Abdullah Al Habsyi Cikini untuk laki dan 

perempuan dan live audio streaming 



  
 

9. Majelis Gabungan pengajian bulanan setiap Sabtu ketiga jam 19.00-

20.30 pembacaan kitab Sirah Nabawiyah di Masjid Jami’ Al Makmur 

Tanah Abang untuk laki dan perempuan dan live audio streaming 

10. Majelis Gabungan pengajian bulanan setiap Sabtu Keempat jam 19.00-

20.30 pembacaan kitab Sirah Nabawiyah di Masjid At Taubah Makam 

Kramat Habib Ahmad bin Alwi Al Haddad (Habib Kuncung) untuk laki 

dan perempuan dan live audio streaming 

11. Majelis Gabungan pengajian bulanan setiap Sabtu kelima jam 19.00-

20.30 pembacaan kitab Sirah Nabawiyah di beberapa tempat yang 

berpindah-pindah untuk laki dan perempuan dan live audio streaming

  

 Jadwal pengajian rutin yang Habib Ahmad bin Novel bin Jindan hadiri 

adalah Majelis taklim Al Habib Ali bin Abdurahman Al Habsyi Kwitang setiap 

ahad pagi jam 08.30-10.30 di kwitang untuk Umum Laki dan Perempuan dan 

live audio streaming, dan Pengajian setiap Malam Jum’at Pimpinan Al Habib 

Jindan bin Novel bin Jindan jam 18.00-20.30 di Yayasan Al Fachriyah Ciledug 

untuk laki-laki dan perempuan dan live audio streming. Adapun Jadwal 

Pengajian Rutin Majelis Rasulullah SAW adalah Jalsatul Itsnain Majelis setiap 

Malam Selasa jam 20.00-22.15 pembacaan kitab risalah Al Jamiah di Masjid Al 

Munawar Pancoran untuk Laki dan perempuan dan live video, audio streaming, 

dan Majelis setiap Malam Jumat jam 20.30-22.00 pembacaan kitab risalah Al 

Jamiah dsb di gedung Dalail Khoirat Cidodol untuk laki-laki dan perempuan dan 

live video, audio streaming 

Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan adalah sosok yang bukan 

hanya ahli retorika dakwah dan ceramah, tetapi beliau juga mewarisi keahlian 

menulis dari sang kakek yaitu Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan, 

banyak karya tulis Habib Ahmad antara lain: 

1. Fiqih Zakat Fitrah 

2. Dzikir Memancing Rezeki yang Halal dan Berlimpah dari Allah Ta’ala 

3. Masjid Istana orang Beriman 

4. Kumpulan Adab Nabawiyah 

5. Menggapai dan Pengampunan Allah dengan Dzikir dan Adab Haji dan 

Umrah ke Baitullah 

6. Karunia Agung Di Bulan-Bulan Agung Dari Allah Yang Maha Agung 



 
 

Bahkan tidak sedikit karya Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan 

yang berbahasa Arab. Berikut adalah beberapa karya tulis beliau yang 

berbahasa Arab
92

: 

 اإلستغفار .1

 القصائد و الدعاء التي تقرأ في جلسة ليلة االربعاء  .2

 (النور الساطع من الضياء الالمع )تعليقات و شرح مقدمة مولد الضياء الالمع .3

 العطايا اإللهية و الموائد الرمضانية .4

 (الترغيب و الترهيب )الحث و الترغيب على الصالة .5

على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  الترغيب و الترهيب )الحث و الترغيب على الصالة .6 ) 

أجزاء لطيفة 8حياة الجنان بذكر عباد الرحمن )حكايات الصالحين و قد بلغ   .7 ) 

)حكايات   .8 المحبين  من  غيرهم  و  العلويين  السادة  من  الصالحين  حكاية  إلى  العاشقين  روض 

أجزاء لطيفة 8الصالحين و قد بلغ  ) 

صحبة األخيارمختصر كتاب المختار من األنوار في  .9  

 التحذير عن الدنيا الدنية بذكر أربعين الحديث النبوية .10

 التحذير عن الخوض في حديث الحوض  .11

 حجة هللا الظاهرة على من ادعى العلم و قد آثار الدنيا على اآلخرة  .12

 مختصر بداية الهداية .13

 مختصر صفة الجنة  .14

 مختصر محاسبة النفس .15

 مناقب االمام البخاري .16

الحبيب سالم بن أحمد بن جندان  ريحان الجنان في مناقب .17  

 هدية المؤمن  .18

 

Dan masih banyak lagi tulisan beliau yang belum dipublikasi dan masih 

berserakan di media elektronik (Tablet dan Laptop) beliau masih sibuk sehingga 

belum sempat mencari, menyusun dan mempublikasikan karya tulisnya tersebut. 

 

 

92 http://www.alhabibahmadnoveljindan.org/menu/tentang-habib-ahmad/profil/ 
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Karya intelektual Habib Ahmad bin Novel bin Jindan 

 

[Periset : Adithiya Warman, S.Si.] 

 

  



 
 

  



  
 

 
 
 
 

Epilog: 

Riset Habaib, Kepingan Akhir 
Ensiklopedi Islam di Betawi 

 

 

Dikarenakan beberapa keterbatasan, yakni keterbatasan waktu riset dan 

kesibukan yang luar biasa dari habaib Betawi yang diriset, serta waktu riset yang 

sudah memasuki bulan Maulid, sehingga tidak semua habaib yang sudah 

ditetapkan menjadi objek riset bisa ditemuian dan diriset. Namun sebagai 

sebuah langkah awal dalam upaya inventarisasi dan penyusunan genealogi 

ulama dan habaib di Betawi, tentu hasil ini cukup memuaskan. Hasil kajian 25 

habaib berpengaruh di Betawi ini melahirkan kesimpulan sebagai berikut:  

Pertama, dari penjelasan hasil kajian ini diketahui bahwa habaib 

memiliki nasab keturunan yang terjaga dan terinventarisir dengan baik di 

Almaktab Addaimi, di Kalibata, Jakarta. Maktab Daimi adalah sebuah 

lembaga otonom Rabithah Alawiyyah yang menangani urusan nasab dan sensus 

Alawiyyin Nusantara. Sebagai lembaga audit nasab yang menentukan 

kemurnian nasab seorang Alawiy di Nusantara, Maktab Daimi merujuk kepada 

buku induk yang muktamad seperti Syamsu Dzahirah dan Syajaratun Nasab Li 

Sayyid Ali bin Ja'far Asseggaf yang ditulis oleh para Annasabah yang melakukan 

sensus Alawiyyin Nusantara. Pencatatan nasab Alawiyyin ini dimulai sejak tahun 

1932, yaitu ketika Habib Alwi bin Thahir al Haddad mendirikan Rabithah 

Alawiyah. Habib Alwi mempunyai inisiatif melakukan pencatatan Alawiyyin 

yang berada di Indonesia. Mengakomodir ide tersebut, pada 10 Maret 1932, 

Maktab Daimi, didirikan. Untuk menjalankan tugas pertama maka ditunjuklah 

Sayyid Ali bin Ja’far Assegaf sebagai ketua Maktab Daimi yang pertama dan 

membentuk tim penelusuran nasab. 

Rabithah Alawiyah, mendata ada 151 marga segaris keturunan Nabi 

yang masih ada di dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, dari 100 kabilah 

Assadah Alawiyah, kini hanya 68 marga keturunan sayid yang tersisa. Mereka 



 
 
menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, dari Jakarta, Surabaya, Sumatera 

hingga Kalimantan
93

. 

Data Rabithah Alawiyah mencatat, di kawasan Jabodetabek, para 

keturunan Alawiyin didominasi keluarga al-Attas. Jumlah mereka mencapai 

2.471 orang. Urutan kedua adalah al-Haddad, sebanyak 1.583 orang. Ketiga 

marga Assegaf, lalu Alaydrus dan al-Habsyi. Dari jumlah keluarga Alawiyin 

di kawasan ini, yang paling bontot adalah marga Al Baidi, jumlahnya cuma 1 

orang. Selain kaum Alawiyin, banyak pula orang Hadramaut ke Nusantara tanpa 

ada hubungan dengan keluarga Nabi. Mereka disebut masaikh dan qabail. 

Golongan ini tetap memiliki marga. Rabithah Alawiyah mencatat ada 239 marga 

orang Arab di Indonesia yang tidak termasuk Alawiyin
94

. 

Dari 27 habaib yang berhasil diriset, diketahui ada 9 marga, yakni al-

Attas, al-Haddad, Assegaf, Alaydrus, al-Habsyi, Bin Yahya, Bin 

Jindan, Syihab dan Banahsan.  

Kedua, dari penjelasan hasil kajian ini diketahui sebagian besar habaib 

tersebut mengenyam pendidikan non formal, yakni pendidikan agama Islam. 

Baik dalam negeri dengan belajar ke ulama dan habaib, maupun belajar luar 

negeri seperti ke Tarim, Yaman ke Makkah dan Madinah.  

Ketiga, perihal profesi atau pekerjaan habaib. Dari hasil riset ini 

diketahui bahwa jika boleh disebut sebagai pekerjaan, maka sebagian besar 

habaib tersebut berprofesi sebagai pendakwah di tengah masyarakat, baik 

dengan melanjutkan majelis taklim yang sudah dirintis oleh dari orang tuanya 

maupun dengan mendirikan majelis taklim atau pondok pesantren yang baru. 

Keempat, dalam aspek keorganisasian atau keormasan, para habaib 

umumnya tidak cukup terlihat riwayat organisasinya kecuali Habib 

Muhammad Rizieq Husein Syihab yang terkenal dengan ormas FPI (Front 

Pembela Islam).  

Kelima, penjelasan terkait sanad keilmuan habaib. Sanad menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya sandaran, hubungan, atau 

rangkaian perkara yang dapat dipercayai; atau dalam artian lain adalah rentetan 

rawi hadis sampai kepada Nabi Muhammad saw.  

Para ulama pun telah menjelaskan terkait dengan sanad kelimuan ini, 

yakni Ibnu Mubarok meriwayatkan: Sanad adalah bagian dari agama, 

seandainya tanpa Isnad seseorang bisa berkata sekehendak hati’. (Muslim, 

Shahih Muslim, 1/87). Imam Malik berkata: ”Jangan mengambil ilmu dari 

 
93  https://tirto.id/mereka-yang-habib-dan-yang-bukan-habib-chde 
94  Ibid 
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orang ahli bid’ah, serta janganlah menukilnya dari orang yang tak diketahui 

darimana ia mendapatkannya, dan tidak pula dari siapapun yang dalam 

perkataannya”
95

. 

Sanad ilmu menunjukkan pentingnya otoritas dalam ilmu agama. Lebih-

lebih Muslim yang masih awam yang tidak memiliki kemampuan menggali dan 

meneliti suatu persoalan dalam ilmu agama, wajib memiliki guru yang 

membimbingnya. Kajian kelimuan secara sanad riwayah cukup penting, agar 

teks yang dikaji tidak ada penyelewengan teks baik berupa pemalsuan teks 

maupun kesalahan tulisan yang akan berimplikasi terhadap kesalahan makna 

dan arti teks yang tertulis. Begitu pula kajian kelimuwan berlandaskan sanad 

dirayah (kontekstual) juga penting, agar tidak terjadi kesalahan pemahaman 

dalam mengkaji suatu teks keilmuan. Syekh Zarnunji dalam Ta’lim Muta’allim 

menjelaskan, seseorang jangan sembarangan memilih guru. Dalam memilih 

guru sebaiknya guru yang lebih pandai, wira’i, lebih tua. Ilmu dapat diperoleh 

dengan enam hal, yaitu: cerdas, tekun, sabar, punya biaya, memperoleh 

petunjuk guru, dan waktu yang lama
96

. 

Dari riset ini, para habaib memiliki sanad keilmuan yang kokoh baik dari 

kalangan habaib maupun dari kalangan ulama Betawi. Dari hasil riset ini juga 

dapat diketahui bahwa ada relasi yang sangat akrab dalam aspek guru dan murid 

antara ulama Betawi dan Habaib Betawi. Habib Usman bin Yahya menjadi 

guru dari beberapa ulama Betawi terkemuka di zaman itu, salah satunya KH. 

Muhammad Mansyur atau yang dikenal Guru Mansyur
97

.  

Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi tak terhitung jumlah ulama 

Betawi yang pernah menjadi muridnya atau pernah belajar di madrasah yang 

didirikannya. Di antara muridnya yang terkenal adalah KH. Abdullah Syafi’ie 

(pendiri majlis taklim Assyafi'iyah), KH. Thahir Rohili (pendiri majlis taklim Ath-

Thahiriyah) dan KH. Fathullah Harun (ayah dari Dr. Musa Fathullah Harun, 

seorang bekas pensyarah UKM). 

Habib Ali Bungur memiliki murid dari kalangan ulama Betawi, yakni KH. 

Abdullah Syafi’ie, pimpinan majelis taklim As-Syafi’iyah, KH. Tohir Rohili, 

pimpinan majelis taklim Attahiriyah, KH. Syafi’i Hadzami (Ketua Umum MUI 

DKI Jakarta), KH. Abdurrazaq Makmun dan KH. Noer Ali (Ulama Bekasi). 

Beberapa ulama Betawi juga banyak menjadi guru para habaib antara 

lain KH. Syafi’i Hadzami, Prof. KH. R. Abdullah bin Nuh, KH. Fachrurrozi Ishaq, 

KH. Mundzir Tamam, KH. Saifuddin Amsir, dan lain sebagainya. 

 
95 Ibid 
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Keenam, hasil kajian ini juga menunjukkan karya intelektual dan karya 

sosial habaib di Betawi. Ada habib yang memiliki karya intelektual yang berupa 

karya kitab yang banyak. Habib Usman bin Yahya sepanjang hiduonya 

menghasilkan karya 116 kitab. Habib Ali Kwitang menulis 3 kitab, yakni Al-Azhar 

Al-Wardiyyah fi As-Shuurah An-Nabawiyyah, Ad-Durar fi As-Shalawat ala Khair 

Al-Bariyyah, dan Qurrat al-‘ain fi Ahadits Sayyid al-Kaunain.  

Habib Ali Bungur menelurkan sebuah kitab fenomenal Tajul A’ras fi 

Manaqib Al-Qutub Al-Habib Sholeh bin Abdullah Al-Attas, sebuah kitab sejarah 

para ulama Hadhramaut yang pernah ia jumpai, dari masa penjajahan Inggris 

di Hadhramaut, hingga sekilas perjalanan para ulama Hadramaut di Indonesia 

dan juga buku itu juga berisi tentang beberapa kandungan ilmu tasawuf dan 

Thariqah Alawiyah.  

Habib Salim bin Jindan menulis tidak kurang dari 100 kitab dengan 

tema yang beragam, mulai sejarah, ilmu hadis, hukum Islam atau fikih, nasab, 

dan otobiografi serta yang jumlahnya berjilid-jilid. Dan masih banyak karya 

habaib yang lainnya. 

Habaib masa kini yang masih hdiup juga tidak kalah dalam aspek karya 

intelektualnya. Habib Muhammad Rizieq Syihab banyak menulis karya-

karya tentang wawasan politik dan kebangsaaan. Yang fenomenal sekaligus 

kontroversial adalah tesis dan disertasi beliau tentang “Pengaruh Pancasila 

terhadap Penerapan Syariat Islam di Indonesia”. Selain bentuk karya tulis, Habib 

Rizieq juga menulsi syair atau nasyid antara lain, syair “Sunnah Berjuang”, syair 

“Kisah Sang Rasul SAW”, syair “Medan Juang Islam”, Mars FPI dan Hymne FPI 

dan masih banyak lagi yang lainnya.  

Salah satu habib muda yang banyak menulis karya adalah Habib 

Ahmad bin Novel bin Jindan. Beliau menghasilkan tidak kurang dari 6 karya 

berbahasa Indonesia dan sekitar 18 karya dalam bahasa Arab. Namun yang 

cukup menonjol dari Habib Achmad bin Jindan dengan Ponpes Al Fachriyah 

yakni penggunaan teknologi streaming dalam kajian-kajiannya. 

Ketujuh, hasil riset habaib ini menjadi langkah awal untuk penyusunan 

genealogi intelektual ulama Betawi secara konfrehensif yang mencakup para 

ulama dan habaib Betawi. Dan diharapkan hasil riset ini dapat memperkaya 

khazanah peradaban Islam di Betawi sekaligus menjadi kepingan akhir dari 

Ensiklopedia Islam di Betawi.  
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