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BAB II 

PERKEMBANGAN TAREKAT DI JAWA TIMUR 

 

Tarekat adalah jalan yang ditempuh para sufi, dan digambarkan sebagai jalan 

yang berpangkal dari syari’at, sebab jalan utama disebut syar’ sedangkan anak 

jalan disebut tariq. Kata turunan ini menunjukkan bahwa menurut anggapan para 

sufi, pendidikan mistik merupakan cabang dari jalan utama yang terdiri atas 

hukum Ilahi, tempat berpijak bagi setiap muslim24. Dalam mempelajari sebuah 

tarekat terdapat sebuah metode-metode khusus yang digunakan untuk melakukan 

ritual keagamaan sesuai dengan yang diajarkan oleh sebuah tarekat. 

Pada dasarnya sebuah tarekat merupakan sebuah jalan untuk mendekatkan diri 

dengan Tuhan, namun tidak semua tarekat memiliki ajaran tarekat yang sama. 

Silsilah kemursyidan juga sangat penting dalam sebuah tarekat hal ini dikarenakan 

apabila terdapat sebuah tarekat yang silsilah kemursyidannya putus atau tidak 

menyambung sampai ke Rasulullah SAW, maka tarekat ini tidak mutakhbarah 

atau tidak sah. Dalam dunia tarekat, ketepatan silsilah kemursyidan sangat 

penting, karena melalui silsilah itulah wirid dapat dianggap sebagai mu’tabar 

(sah)25. 

 

 
                                                             

24 Annemarie Schimmel, Dimensi Mistik Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 
hlm. 123. 
 

25 Endang Turmudi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 
hlm. 65 
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A. Masuknya Tarekat di Indonesia 

Pada masa awal, pusat penting yang mempengaruhi perkembangan tarekat di 

Indonesia adalah India (Gujarat) yang dari tempat ini diduga Hamzah Fansuri, 

Syamsuddin al-Sumatrani dan Nuruddin ar-Raniri belajar mendapatkan ijazah 

serta menjadi khalifah. Namun, pada abad-abad berikutnya berbagai cabang India 

dari berbagai tarekat besar sampai ke Indonesia melalui jalur Makkah dan 

Madinah26. Melalui cara ini pula Tarekat Syattariyyah yang berasal dari India 

berkembang di Mekkah dan Madinah dan kemudian berpengaruh luas di 

Indonesia 27. 

Sufi pertama Indonesia yang karangannya tentang tarekat sampai kepada kita 

sekarang adalah Hamzah Fansuri. Dari namanya dapat diketahui bahwa beliau 

berasal dari Fansur (sebutan orang Arab untuk kota Barus, sekarang kota kecil di 

Pantai Barat Sumatera terletak antara Sibolga dan Singkel). Dalam bidang sufi ia 

mengungkapkan gagasan-gagasannya melalui syair bercorak wahdat al-wujud 

yang mendorong kepada penafsiran panteistik28. Dalam syairnya ia juga bercerita 

tentang kunjungannya ke Makkah, al-Quds, Baghdad (dimana ia mengunjungi 

makam ‘Abd al-Qadir al-Jilani) dan Ayuthia, di tempat terakhir dia menerima 

ijazah. Namun dalam syairnya disebutkan dia menerima ijazah di Baghdad dan 
                                                             

26 Martin van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, (Bandung: Mizan, 
1995), hlm. 19.  

 
27 Sri Mulyati, Mengenal dan Memahami Tarekat-Tarekat Mutakhbarah di Indonesia, 

(Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 13. 

28 Sesuai dengan istilah, panteisme dari pan (seluruh) theos (Tuhan), bahwa seluruh yang 
ada ini adalah Tuhan. Maka ciri khas dari keadaannya adalah dzat. Panteisme menekankan ketak-
terbatasan serta kemutlakan Tuhan. Dengan demikian, manusia harus aktif menjadi kawula untuk 
menyatukan dirinya dengan Tuhan. Itulah sebabnya, pengejaran kepada sifat manunggal selalu 
diupayakan. Kemanunggalan diasumsikan sebagai pengidentikan dirinya terhadapTuhan. Lihat: 
Suwardi Endraswara, Mistik Kejawen: Sinkretisme, Simbolisme dan Sufisme Dalam Budaya 
Spiritual Jawa, (Yogyakarta: Narasi, 2006), hlm. 62. 
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berafiliasi dengan Tarekat Qadiriyyah, bahkan pernah diangkat menjadi khalifah 

dalam tarekat ini. Dengan demikian Hamzah (wafat sekitar 1590) adalah orang 

Indonesia pertama yang kita ketahui secara pasti menganut Tarekat Qadiriyyah29. 

Tarekat Qadiriyyah juga berpengaruh di Jawa, terutama di Cirebon dan 

Banten. Menurut tradisi rakyat setempat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani30 pernah 

datang ke Jawa, bahkan mereka masih dapat menunjukkan kuburannya. Indikasi 

lain tentang pengaruh Qadiriyyah di Banten adalah pembacaan kitab manaqib 

‘Abd al-Qadir al-Jailani pada kesempatan tertentu di kehidupan beragama 

disana31. 

Sufi yang juga terkenal di Indonesia adalah Syamsuddin Sumatrani yang wafat 

pada tahun 1630 Masehi32, Syamsuddin merupakan murid dari Hamzah Fansuri. 

Dia juga merupakan seorang penulis yang tulisannya berbahasa Arab dan Melayu. 

Pada masa kekuasaan Iskandar Muda di Aceh, Syamsuddin Sumatrani merupakan 

orang kepercayaan dari sang Sultan dengan jabatan sebagai Mufti dengan gelar 

Syekh Islam oleh karena itu Syamsuddin Sumatrani merupakan orang kedua di 

kerajaan setelah Sultan. Syamsuddin Sumatrani adalah tokoh faham wujudiyah 
                                                             

29 Mulyati, op.cit., hlm. 13. 
 
30 Al-Jailani adalah tokoh sufi yang memiliki kharisma dan pengaruh besar di kalangan 

umat Islam terutama di kalangan persaudaraan tarekat baik pada masanya maupun sekarang. Di 
kalangan persaudaraan Indonesia, misalnya, nama al-Jailani selalu disebut-sebut dalam berbagai 
kesempatan mengirim doa kepada arwah para leluhur untuk tujuan tawashshul. Bahkan ada 
sebagian jama’ah tarekat yang merangkai kalimat tauhid dengan namanya: La ilaha Illa Allah 
Muhammadu Rasul Allah, Syaikh Abdul Qadir Jailani Waliyyu Allah. Kenyataan ini menunjukkan 
bahwa al-Jailani adalah simbol spiritualisme besar di kalangan persaudaraan tarekat hingga saat 
ini. Lihat: M. Zainuddin, Karomah Syaikh Abdul Qadir al-Jailani, (Yogyakarta: Pustaka 
Pesantren, 2004), hlm. 9. 

 
31 Abdul Hadi W.M, Hamzah Fansuri, Risalah Tasawuf dan Puisi-Puisinya, (Bandung: 

Mizan, 1995), hlm. 9. 
 
32 Tidak diketahui secara jelas tahun kelahirannya, tetapi dalam kitab Bustan al-Salatin 

karya Nuruddin tahun wafatnya disebutkan tahun 1039 H dan oleh A. Hasjmi disamakan dengan 
tahun 1630. Lihat: Mulyati, op.cit., hlm. 15. 
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dia merupakan perumus ajaran martabat tujuh33 pertama di nusantara yang disertai 

dengan pengaturan nafas pada waktu melakukan dzikir34. 

Ajaran martabat tujuh merupakan adaptasi dari teori emanasi Ibn al-Arabi 

yang tidak lama kemudian sangat populer di Indonesia. Ajaran ini berasal dari 

ulama besar asal Gujarat bernama Muhammad bin Fadhlullah Burhanpuri yang 

mengarang kitab al-Tuhfah al-Mursalah Ila Ruh al-Nabi. Ajaran martabat tujuh 

Syamsuddin termasuk ajaran wujudiyah yang oleh Nuruddin al-Raniri dalam 

kitabnya Hujjatu al-Shiddiq Lidaf’i al-Zindiq dianggap sebagai ajaran wujudiyah 

yang menegakkan tauhid (al-Muwahhidah), di samping ada ajaran wujudiyah 

yang dianggap menyimpang35. 

Sufi terkemuka selanjutnya di Nusantara adalah Nuruddin ar-Raniri, Nuruddin 

merupakan seorang sufi namun Nuruddin memiliki paham yang bersebrangan 

dengan paham wujudiyah yang diajarkan oleh Syamsuddin Sumatrani sehingga ia 

tidak begitu diterima di Kerajaan Aceh. Kemudian sepeninggal Sultan Iskandar 

                                                             
33 Dapat dikatakan bahwa teori martabat tujuh adalah penjabaran teori wahdatul wujud, 

terutama berkaitan dengan konsep insan kamil. Teori martabat tujuh tersebut secara ringkas adalah 
sebagai berikut. Martabat pertama dikenal dengan nama martabat ahadiyyatul ahadiyyah, yaitu 
ibarat Zat Mutlak, yang diacu semata-mata adalah kemutlakan Zat Allah. Martabat kedua, al-
wahidah, yang dalam hal ini merupakan emanasi yang kedua sehingga konsepsi diri (Zat) menjadi 
mempribadi pada kualitas-kualitas di bawahnya. Pada posisi inilah biasanya keberadaan manusia 
diandaikan. Martabat yang ketiga disebut al-wahidiyyah, martabat lain yang lebih rendah dari 
kemungkinan keberadaan manusia. Sementara itu, martabat keempat adalah martabat alam al-
arwah dan dinamakan pula Nur Muhammad. Martabat yang kelima, alam al-misal, merupakan 
sesuatu yang diibaratkan kehalusan. Martabat yang keenam disebut alam al-ajsam yang terdiri atas 
komponen air, api, angin dan tanah. Yang ketujuh adalah martabat alam al-jami’ah, yaitu martabat 
yang menghimpun segala yang disebutkan sebelumnya. Lihat: Aprinus Salam, Oposisi Sastra Sufi, 
(Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 33. 

 
34 Mulyati, op.cit., hlm. 14. 
 
35 Hadi, op.cit., hlm. 48. 
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Muda dan Syamsuddin Sumatrani ia kembali ke Kerajaan Aceh dan langsung 

ditunjuk sebagai Syekh Islam menggantikan kedudukan Syamsuddin Sumatrani36. 

Ar-Raniri juga merupakan seorang Syekh Tarekat Rifa’iyyah yang didirikan 

oleh Syekh Ahmad ar-Rifa’i (w. 1183 M). ar-Raniri belajar tarekat melalui ulama 

keturunan Arab Hadramaut, Syekh Said Abu Hafs Umar bin Abdullah Ba Syaiban 

dari Tarim. Oleh Syekh Ba Syaiban inilah ar-Raniri dibai’at sebagai khalifah 

untuk menyebarluaskan Tarekat Rifa’iyyah di tanah Melayu. Kendati demikian 

ar-Raniri juga memiliki silsilah insiasi dengan Tarekat al-Aydarusiyyah dan 

Tarekat Qadiriyyah37. 

Nuruddin ar-Raniri merupakan tokoh sufi terakhir yang terdokumentasi 

sebagai sufi yang mendapat pengaruh langsung tarekat yang berkembang di India. 

Sepeninggal dari Nurudddin ar-Raniri cabang-cabang tarekat dari India yang 

kemudian berkembang di Timur Tengah yakni Makkah dan Madinah kemudian 

masuk ke Nusantara, salah satunya yaitu Tarekat Syattariyah yang dibawa oleh 

Abdul Rauf Singkel38. 

Abdu al-Rauf al-Fansuri disebut Abdul Rauf Singkel karena memang lahir di 

Singkel, Aceh tahun 1001 H (1593 M) dan wafat 1106 H (1695 M) juga di Aceh. 

Keponakan Hamzah Fansuri ini seorang tokoh dan ulama besar di zamannya yang 

mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang agama dan umum. Dia 

memegang jabatan penting di kerajaan sebagai Mufti Besar (Ketua Mahkamah 

                                                             
36 Samsul Munir Amin, Karomah Para Kiai, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008), hlm. 

314. 
37 Mulyati, op.cit., hlm. 313. 
 
38 Ibid, hlm. 15. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TAREKAT SHIDDIQIYYAH 
PLOSO – JOMBANG, 1959-1979

LAUHIL FATIHAH



19 

Agung)39. Abdul Rauf Singkel mengajarkan Tarekat Syattariyah yang diajarkan 

oleh dua ulama penting di Madinah yaitu Al-Qusyayi dan khalifahnya al-Kurani 

yang mengajarkan Abdul Rauf Singkel ilmu tasawuf dan ilmu terkait lainnya. 

Yusuf al-Makassari adalah seorang sufi yang berasal dari Gowa, Sulawesi 

Selatan. Ia merupakan seorang sufi merupakan seorang sufi yang sezaman dengan 

Abdul Rauf Singkel. Yusuf al-Makassari menulis tentang Tarekat 

Naqsabandiyyah dengan judul Al-Risalah al-Naqsabandiyyah. Risalah ini 

memberi kesan bahwa Yusuf al-Makassari adalah seorang sufi yang benar-benar 

mengajarkan tarekat ini40. Namun, di Sulawesi Ia lebih dikenal sebagai sufi yang 

mengajarkan Tarekat Khalwatiyyah41. 

Syekh Yusuf al-Makassari sebenanya dibai’at oleh sejumlah tarekat dan 

memperoleh ijazah untuk mengajarkan Tarekat Naqsyabandiyyah, Qadiriyyah, 

Syattariyyah, Ba’alawiyyah, Khalwatiyyah, juga mengaku pernah menjadi 

pengikut Tarekat Dasuqiyyah, Syadziliyyah, Chistiyyah, Aydarusiyyah, 

Ahmadiyyah, Kubrawiyyah dan beberapa tarekat kurang terkenal lainnya. Ketika 

pulang ke Indonesia tahun 1670 dia mengajarkan ajaran spiritual yang dia sebut 

                                                             
39 H.A. Mukti Ali, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 

1992/1993), hlm. 26. 
 
40 Mulyati, op.cit., hlm. 16. 
 
41 Al-Makassari mempelajarai Tarekat Naqsabandiyyah di Yaman melalui Syekh Arab 

bernama Muhammad Abdul Abqi, walaupun kemudian belajar dan berguru lagi kepada tokoh 
Naqsabandiyyah terkenal lainnya di Madinah bernama Ibrahim al-Kurani (guru di Indonesia ini 
lebih terkenal sebagai seorang Syekh Tarekat Syattariyah yang mengirim Abdul Rauf Singkel 
sebagai khalifah unutk menyebarkan Tarekat Syattariyah di Indonesia. Selanjutnya al-Makassari 
belajar di Damaskus, ia berguru dan barbaiat menjadi khalifah Khalwatiyyah dna mendapat ijazah 
untuk mengajar tarekat ini. Namun tarekat ini nanti hanya disebarkan kepada suku Makassar saja 
sehingga secara etnis tarekat ini dikaitkan dengan suku ini. Barangkali dialah orang pertama yang 
memperkenalkan Tarekat Khalwatiyyah di Indonesia. Di Sulawesi tarekat ini dihubungkan dengan 
namanya melalui “si buta” yang merupakan salah seorang muridnya bernama Abdul Basir al-
Dharir al-Khalwati yang lebih terkenal dengan nama Tuang Rappang I. Lihat: Bruinessen, op.cit., 
hlm. 293. 
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Khalwatiyyah yang ternyata merupakan gabungan berbagai teknik spiritual 

Khalwatiyyah dengan berbagai teknik yang dipilih dari terakat-tarekat lainnya. 

Tarekat khalwatiyyah Yusuf ini sekarang mengakar di Sulawesi Selatan, terutama 

di kalangan para bangsawan Makassar42. 

Semasa hidupnya Yusuf al-Makassari pernah tinggal di Banten dan menjadi 

mufti di Kesultanan Banten, keberadaan Yusuf al-Makassari di kerajaan Banten 

pada periode ini juga menjadikan Banten sebagai pusat pendidikan Islam pada 

masa itu. Pada saat pasukan kerajaan Banten kalah perang dengan Belanda pada 

tahun 168243, Syekh Yusuf al-Makassari tetap melakukan perang gerilya namun, 

pada tahun 1684 Yusuf al-Makassari kemudian ditangkap oleh Belanda dan 

diasingkan ke Ceylon, Sri Langka44. 

Keberadaan Yusuf al-Makassari di Sri Lanka tidak menyurutkan semangat 

Yusuf al-Makassari untuk tetap menyebarkan agama Islam dan tetap berhubungan 

dengan murid-muridnya di Indonesia melalui jemaah haji namun, karena hal ini 

diketahui oleh Belanda maka Yusuf al-Makassari di asingkan kembali ke Cape 

Town, Afrika Selatan. Syekh Yusuf wafat 23 Mei 1699 di desa Macassar, 40 km 

dari Cape Town dan dimakamkan di bukit desa yang terletak di Teluk False itu. 

Karena desakan keluarga, maka enam tahun kemudian VOC membawa keranda 

                                                             
42 Ibid, hlm. 195. 

 
43 Perselisihan antara Sultan Ageng dan putranya Sultan Haji atas adu domba kompeni 

Belanda menimbulkan perang terbuka. Dalam situasi demikian Syekh Yusuf diangkat menjadi 
panglima di antara empat orang panglima perang. Perang terbuka menghadapi Kompeni dilakukan 
dengan taktik perang gerilya di sekitar Jawa Barat. Syekh Yusuf memimpin 5.000 laskar terdiri 
atas orang-orang Sunda, Melayu, Makassar dan Bugis. Walaupun Sultan Ageng Tirtayasa sudahh 
ditangkap dan panglima lainnya sudah tewas, perang gerilya dilanjutkan oleh Syekh Yusuf dan 
tetap bertahan selama dua tahun. Lihat: Abu Hamid, Syekh Yusuf Makassar: Seorang Ulama, Sufi 
dan Pejuang, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 267. 

 
44 Ibid. 
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beliau menyebrangi samudera lalu dimakamkan di kampung halamannya di 

Lakiung, Sulawesi Selatan45. 

Tarekat Qadiriyyah wa Naqsabandiyyah adalah tarekat yang berkembang 

pesat dan memiliki pengikut paling besar di Indonesia terutama di Jawa. Tarekat 

ini merupakan sebuah tarekat yang didirikan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas 

yang merupakan seorang sufi dan seorang sarjana dalam Islam yang menguasai 

hampir seluruh cabang ilmu pengetahuan Islam. Sebagai seorang sarjana Islam 

Syekh Sambas juga merupakan seorang guru intelektual bagi hampir semua kyai 

di Jawa sebagai sumber genealogi intelektual yang kemudian akan memunculkan 

para kyai-kyai sebagai generasi penerus yang mengajarkan dan menyebarkan 

Islam di Jawa46. 

Syekh Sambas dilahirkan di Kalimantan dan menetap di Mekkah sejak 

perempat kedua abad ke-19 dan tetap mengajar di Masjidil Haram sampai 

meninggalnya dalam tahun 1875. Syekh sangat terkenal di Jawa karena dianggap 

berhasil mengkoordinasikan ajaran-ajaran dari dua organisasi tarekat yang paling 

berpengaruh di Jawa, yaitu Tarekat Qadiriyyah dan Naqsabandiyyah. Di Jawa 

tarekat tersebut dikenal dengan nama tarekat Qadiriyyah wa Naqsabandiyyah dan 

sebagaimana diungkapkan oleh Professor Alatas dan Sartono Katodirjo, tarekat 

tersebut merupakan sarana yang sangat penting bagi penyebaran Islam di 

Indonesia dan Malaysia dari pusatnya di Mekkah antara pertengahan abad ke-19 

sampai dengan perempat abad pertama ke-20. Syekh Sambas menulis buku Fath 

                                                             
45 Ibid, hlm. xvi. 
 
46 Zamakhsar Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, 

(Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 87. 
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al‘Arifin yang cukup masyhur dan menjadi bacaan penting bagi pengamal tarekat 

di wilayah Asia Tenggara. Fath al’Arifin adalah suatu pedoman praktis yang 

menguraikan dasar-dasar ajaran praktek dzikir bagi para pengikut47. 

 

B. Tarekat-Tarekat yang Berkembang di Jawa Timur 

Dilihat dari ajaran ortodoks Islam, ada tarekat yang dipandang sah 

(mukhtabarah) dan ada pula tarekat yang dianggap tidak sah (ghair mu’tabarah). 

Suatu tarekat dikatakan sah jika memiliki mata rantai (sisilah) yang muwatir 

sehingga amalan dalam tarekat tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara 

syari’at. Sebaliknya, jika suatu tarekat tidak memiliki mata rantai (silsilah) yang 

mutawatir sehingga ajaran tarekat tersebut tidak dapat dipertangggungjawabkan 

secara syari’at maka ia dianggap tidak memiliki dasar keabsahan dan oleh 

karenanya disebut tarekat yang tidak sah (ghair mu’tabarah)48. 

Perlu diketahui bahwa di Indonesia tarekat selalu dikaitkan dengan organisasi 

NU (Nahdlatul Ulama), hal ini karena Nahdlatul Ulama merupakan kelompok 

Islam tradisional berbeda dengan Muhammadiyyah yang merupakan kelompok 

Islam modern yang bersifat anti bid’ah49. Bagi Nahdlatul Ulama sebenarnya tidak 

                                                             
47 Ibid. 
 
48 Sokhi Huda, Tasawuf Kultural: Fenomena Shalawat Wahidiyah, (Yogyakarta: LKiS 

Pelangi Aksara, 2008), hlm. 63. 
 
49 Bid’ah adalah suatu hal yang baru dalam agama. Bid’ah bisa juga berarrti suatu praktek 

atau cara baru dalam agama yang belum pernah dilakukan, baik oleh Rasulullah SAW, maupun 
oleh para sahabat. Bid’ah menyerupai hukum syari’at dalam ibadah secara berlebih-lebihan, yang 
tidak ada dasar nashnya, baik di dalam Al-Qur’an maupun di dalam hadist. Lihat: M. Abdul 
Mujieb., dkk, Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2009), hlm. 
84. 
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ada diskriminasi dalam hal tarekat. Semua tarekat dianggap sah atau mukhtabarah 

asalkan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jama’ah dan 

silsilahnya bersambung hingga Rasulullah SAW tanpa terputus50.  

Pada awalnya memang belum ada organisasi yang khusus mengawasi 

perkembangan organisasi tarekat di Indonesia. Namun karena semakin banyaknya 

aliran sekte dalam tarekat yang sebagian berbau sinkretis, maka pada 10 Oktober 

1957 para kyai tarekat mendirikan Jami’iyyah Ahli at-Tariqhah al-Mu’tabarah 

(organisasi pengikut tarekat yang diakui) yang ingin secara jelas membedakan diri 

dengan tarekat lain dan menegaskan bahwa aqidah dan amalan merekalah yang 

mu’tabar51. Di samping berkembangnya tarekat-tarekat yang telah diputuskan 

sebagai tarekat mutakhbarah berkembang juga tarekat-tarekat yang dianggap tidak 

mutakhbarah. 

Tarekat juga berkembang sangat baik di Jawa Timur meskipun ada yang 

digolongkan sebagai tarekat mutakhbarah maupun tidak mutakhbarah. Bahkan di 

Jawa Timur juga terdapat pusat-pusat tarekat seperti Tarekat Qadiriyyah wa 

Naqsabandiyyah, Tarekat Naqsabandiyyah Mahzariyyah, Tarekat Wahidiyyah dan 

Tarekat Shiddiqiyyah. 

a. Tarekat Qadiriyyah wa Naqsabandiyyah 

Tarekat Qadiriyyah wa Naqsabandiyyah merupakan sebuah tarekat gabungan 

antara tarekat Qadiriyyah dan tarekat Naqsabandiyyah. Tarekat ini merupakan 

                                                             
50 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999, 

(Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 45. 
 
51 Martin Van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, 

(Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 171. 
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tarekat yang didirikan oleh Syekh Khatib Sambas. Tarekat Qadiriyyah wa 

Naqsabandiyyah merupakan tarekat yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. 

Sebagai mursyid Tarekat Qadiriyyah wa Naqsabandiyyah, pada tahun 1957 Kiai 

Musta’in Romly juga menjabat sebagai pimpinan organisai Jami’iyyah Ahli 

Thariqah al-Mu’tabarah Indonesia (JATMI) yang didirikan Nahdlatul Ulama sejak 

tahun 1957. Karena afiliasi politik Kyai Musta’in berubah ke Golkar sebelum 

pemilu 1977, maka organisasi tarekat itu kemudian diproklamirkan lagi pada 

Muktamar Nahdlatul Ulama di Semarang tahun 1979, dengan nama Jami’iyyah 

Ahli Thariqah al-Mu’tabarah an-Nahdliyyah (JATMN)52. 

Perubahan afiliasi politik Kyai Musta’in kepada Golkar dan tidak mendukung 

PPP53 sebagai partai Islam pada waktu itu berdampak sangat besar terhadap 

Tarekat Qadiriyyah wa Naqsabandiyyah di Jombang. Tarekat Qadiriyyah wa 

Naqsabandiyyah terpecah menjadi dua kelompok yaitu Tarekat Rejoso dan tarekat 

Cukir. Meskipun pendirian Tarekat Cukir merupakan reaksi atas Kyai Musta’in, 

namun amalan-amalan ritualnya sama persis dengan Tarekat Qadiriyyah wa 

Naqsabandiyyah yang berpusat di Rejoso, Jombang54. 

                                                             
52 Mulyati, op.cit., hlm. 262. 
 
53 Pada pemilu 1971, Golkar adalah lawan utama NU karena ia berupaya memperoleh 

dukungan yang lebih luas dari penduduk muslim. Demikian juga pada pemilu 1977 ketika NU 
bergabung dengan partai Islam lainnya membentuk PPP. Oleh karena itu, jelas bahwa Kyai 
Musta’in telah memecahkan tradisi untuk tidak mendukung partai pemerintah. Kyai-kyai di Jawa 
meberikan justifikasi keagamaan atas ketidaklayaan langkah-langkahnya ini. Aspirasi umat Islam 
di Indonesia diartikulasikan lewat partai Islam, PPP. Yang jelas, ada sebuah fatwa dari seorang 
kyai senior NU yang, kebetulan adalah orang Jombang, menegaskan bahwa memilih PPP adalah 
kewajiban agama. Fatwa tersebut diterapkan secara nasional sehingga Kyai Musta’in secara keras 
disalahkan dan dikeluarkan dari NU. Penyebrangan Kyai Musta’in telah membuat sebagian 
pengikut penuh keraguan antara keharusan memilih partai Islam seperti ditegaskan oleh fatwa 
salah satu Kyai NU atau mengikuti mursyid mereka yang saat itu bergabung dengan partai 
pemerintah. Lihat: Turmudi, op.cit., hlm. 132. 

 
54 Ibid, hlm. 80. 
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b. Tarekat Naqsabandiyyah 

Syekh Yusuf Makassari (1626-1699) merupakan orang pertama yang 

memperkenalkan Tarekat Naqsabandiyyah di nusantara. Mungkin saja Syekh 

Yusuf bukan orang pertama yang menganut Tarekat Naqsabandiyyah di 

Indonesia. Namun, ia adalah orang pertama yang menulis tentang tarekat ini55, 

sehingga kemudian ia dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan 

Tarekat Naqsabandiyyah di Indonesia. Ia menulis berbagai risalah mengenai 

tasawuf dan menulis surah-surah yang berisi nasihat-nasihat kerohanian untuk 

orang-orang penting misalnya surah-surah Karaeng Karunrung (Pemimpin Laskar 

Kerajaan Gowa). Kebanyakan risalah dan surah-surah yang sudah pasti ditulis 

oleh Syekh Yusuf ditulis dalam bahasa Arab dan yang lainnya ditulis dalam 

bahasa Bugis56. 

Tarekat Naqsabandiyyah di Jawa Timur khususnya di Madura merupakan 

sebuah tarekat yang paling berpengaruh disana. Para pengikut Tarekat 

Naqsabandiyyah tidak memiliki hubungan langsung dengan pengikut Tarekat 

Naqsabandiyyah di Jawa, hal ini karena mereka mengikuti cabang Tarekat 

Naqsabandiyyah yang lain yaitu Tarekat Naqsabadiyyah Mazhariyyah. Terdapat 

hal unik dari Tarekat Naqsabandiyyah Mazhariyyah di Madura yang tidak 

terdapat di Tarekat Naqsabandiyyah di Indonesia maupun di negara-negara lain 

                                                                                                                                                                       
 
55 Seperti disebutkan dalam bukunya, Safinah al-Najah, ia menerima ijazah dari Syekh 

Muhammad Abd. al-Baqi di Yaman kemudian mempelajari tarekat ketika berada di Madinah di 
bawah bimbingan Syaikh Ibrahim al-Kurani. Lihat: Alwi Sihab, Islam Sufistik, (Bandung: Mizan, 
2001), hlm. 179. 

 
56Martin van Bruinessen, Tarekat Naqsabandiyyah di Indonesia, (Bandung: Mizan, 

1992), hlm. 36. 
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yaitu bahwa beberapa mursyid tarekat ini adalah perempuan yang disebut dengan 

“Mursyidah”57. 

Kasus di Madura misalnya Nyai Thobibah, ia mendapat ijazah penuh dari Ali 

Wafa. Syarifah Fathimah di Sumenep adalah mursyid perempuan lain yang 

mempunyai pengikut yang sangat banyak sampai di Malang selatan dan 

Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Tarekat Naqsabandiyyah 

mempunyai pengikut yang cukup banyak dari kaum perempuan Madura. 

Barangkali kehadiran para mursyidah tersebut menunjukkan toleransi orang 

Madura yang lebih besar terhadap kepemimpinan perempuan, meskipun terbatas 

di kalangan sendiri58. 

 

c. Tarekat Wahidiyah 

Tarekat Wahidiyah atau yang disebut dengan Penyiar Shalawat Wahidiyah 

adalah sebuah gerakan yang keagamaan yang menjalankan ritual menjalankan 

wirid dengan membaca shalawat. Meskipun Tarekat Wahidiyah tidak termasuk 

dalam daftar tarekat mutakhbarah (tarekat yang dianggap sah) menurut Nahdlatul 

Ulama. Namun, tarekat ini memiliki pengikut yang sangat banyak dari berbagai 

kalangan. Secara teoritis sistem keanggotaan di dalam Tarekat Wahidiyah bersifat 

terbuka dalam arti tidak diperlukan sumpah (bai’at) untuk menjadi anggota 

                                                             
57 Mulyati, op.cit., 99-100. 
 
58 Bruinessen., op.cit., hlm. 185. 
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Tarekat Wahidiyah karena siapapun yang mengamalkan dzikir dan Shalawat 

Wahidiyah maka orang tersebut sudah dianggap sebagai anggota59. 

Pendiri Wahidiyyah adalah Kyai Abdul Majid dari Kedunglo, Kediri. Kyai 

Abdul Majid memperkenalkan gerakan kegamaan ini tahun 1963. Di Jombang, 

gerakan ini dipimpin oleh Kyai Ihsan Mahin pemilik pesantren at-Tahdzib. 

Perbedaan utama antara Wahidiyah dan tarekat-tarekat lain adalah bahwa pada 

yang pertama wiridnya terfokus pada membaca shalawat, sementara fokus tarekat 

lain adalah membaca dzikir. Wahidiyah memiliki karakter yang sangat khusus 

dalam amalan ritualnya. Para pengikut wahidiyah biasanya melakukan dzikir 

dengan perasaan sedih. Dalam dzikir tersebut, mereka mencoba mengakui dan 

menyadari dosa-dosa yang dilakukannya60. 

d. Tarekat Shiddiqiyyah 

Tarekat Shiddiqiyyah adalah sebuah tarekat yang berpusat di daerah Ploso, 

Jombang. Pada awalnya Tarekat Shiddiqiyyah digolongkan sebagai tarekat yang 

ghairu mutakhbarah (tidak mutakhbarah) oleh Jami’iyyah Ahli Thariqah al-

Mu’tabarah Indonesia (JATMI). Ajaran tarekat ini bermula dari kegiatan yang 

dilakukan oleh Kyai Muchtar Mu’thi yang dia dapatkan pelajarannya dari seorang 

guru bernama Syekh Syueb Jamali61. 

                                                             
59 Dhofier, op.cit., hlm. 143. 
 
60 Turmudi, op.cit., hlm. 91. 
 
61 Syahrul Adam, Tarekat Shiddiqiyyah dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Tarekat 

Shiddiqiyyah di Ploso Jombang Jawa Timur, (Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 22. 
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Kyai Muchtar Mu’thi mendapat mandat untuk mengajarkan (memberi ijazah) 

ilmu Tarekat Shiddiqiyyah. Di samping itu beliau mendapat tugas agar supaya 

nama tarekat ini dikembalikan menjadi aslinya yaitu Shiddiqiyyah. Perlu 

diketahui bahwa Tarekat Shiddiqiyyah sebelum dipimpin Kyai Muchtar Mu’thi 

dikenal dengan nama Khalwatiyyah. Hal ini terjadi sampai ratusan tahun sehingga 

nama Shiddiqiyyah menjadi hilang. Pada periode pimpinan Kyai muchtar Mu’thi 

inilah nama tarekat ini dikembalikan ke aslinya yaitu Shiddiqiyyah hingga 

sekarang62. 

 

C. Keadaan Masyarakat Ploso Sebelum Munculnya Tarekat Shiddiqiyyah 

Jombang memang terkenal dengan sebutan kota santri karena terdapat banyak 

sekali pondok pesantren yang berdiri di kota Jombang, mulai dari pesantren kecil 

maupun pesantren besar seperti Pesantren Tebuireng, Pesantren Tambak Beras, 

Pesantren Rejoso, dan lain sebagainya. Pada abad ke-19 keberadaan pesantren-

pesantren tersebut hampir semua berada di Kota Jombang bagian Selatan dan 

masih belum ada pesantren yang berada di daerah utara kota Jombang63. 

Hal seperti ini yang kemudian membuat daerah-daerah yang berada di utara 

kota Jombang kurang mendapat perhatian dakwah yang maksimal. Daerah Ploso 

yang berada di bagian utara kota Jombang juga merupakan sebuah daerah yang 

tidak terdapat pesantren sama sekali pada waktu itu, sehingga daerah tersebut 

                                                             
62 Ahmad Sodli, Studi Kasus Tarekat Shiddiqiyyah di Kecamatan Ploso Kabupaten 

Jombang Jawa Timur, (Semarang: Balai Penelitian Krohanian/Keagamaan Republik Indonesia, 
1994), hlm. 16. 

 
63 A. Munjin Nasih, Sepenggal Perjalanan Hidup Sang Mursyid: Kyai Muchammad 

Muchtar Bin Haji Abdul Mu’thi, (Jombang: Al-Ikhwan, 2006), hlm. 12. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TAREKAT SHIDDIQIYYAH 
PLOSO – JOMBANG, 1959-1979

LAUHIL FATIHAH



29 

jarang sekali mendapat kunjungan dakwah dari para kyai dan ulama. Sehingga 

daerah Ploso pada waktu itu mendapatkan sebutan sebagai daerah “abangan”64 

oleh para kyai di Jombang, karena mayoritas orang disana beragama Islam tetapi 

tidak menjalankan perintah agama Islam. Namun, hal tersebut berubah setelah 

pasukan Diponegoro kalah perang sehingga banyak dari prajuritnya melarikan diri 

ke Jawa Timur dan salah satunya adalah di daerah Ploso, Jombang65. 

Adapun masyarakat desa itu sejak lama terkenal masyarakat yang mengalami 

kerusakan moral. Sering terjadi perkelahian sesamanya dan kenakalan-kenakalan 

merupakan hal yang biasa saja. Masyarakat di desa ini adalah masyarakat yang 

kering dari pengaruh ajaran agama Islam sehingga sering orang menyebutnya 

masyarakat kepet. Bagi masyarakat Ngelo, desa tetangganya sebutan Sidopulo 

kepet tidak asing lagi karena Sidopulo dan Losari itu minus agama66. 

Kedatangan para pasukan Diponegoro ini memberikan perubahan yang sangat 

signifikan bagi masyarakat di daerah Ploso terutama dalam bidang keagamaan. 

Para pasukan tersebut antara lain Kyai Ahmad Syuhada, Kyai Zamrozy, Kyai 

Ahmad Sanusi Abdul Ghofar dan Kyai Ibrohim, semuanya berasal dari Demak 

dan Pati Jawa Tengah. Daerah Ploso yang sebelumnya merupakan daerah abangan 

                                                             
64 Di Jawa dikenal adanya Islam santri dan abangan. Sebenarnya ungkapan ini tidak 

populer bagi orang Jawa sendiri. Yang mempopulerkannya, adalah penjajah. Mereka mengadu 
domba orang-orang Jawa dengan mempertajam perbedaan dalamm pengamalan ibadah. Mereka 
yang menjalani ritual Islam yang normatif disebut sebagai santri. Sedangkan yang tidak 
menjalankan salat dan ritual lainnya disebut Islam abangan. Lalu, dicari-cari lagi istilah untuk 
mempertentangkan keduanya, yaitu yang santri disebut dengan mutihan, putih. Ini untuk 
membedakan Islam yang abang, merah. Ada lagi yang menerjemahkan mutihan dari muti’an, 
orang Islam yang taat. Sementara abangan dari kata “aba’an”, yaitu orang Islam yang mbalela, 
menolak syari’at. Ini semua merupakan siasat penjajah untuk mengadu domba. Padahal, orang 
Jawa sendiri tidak mempertentangkan kedua hal tersebut. Semua berjalan harmonis. Bertemu 
bersama dalam selamatan. Lihat: Achmad Chodjim, Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga, (Jakarta: 
PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003), hlm. 149. 
 

66 Mochammad Munif, Sejarah Pesantren Majma’al Bahrain / Shiddiqiyyah, (Jombang: 
Buku Tidak Diterbitkan, 1984), hlm. 21. 
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kemudian berubah sedikit demi sedikit menjadi daerah santri. Hal ini ditandai 

dengan berdirinya Pesantren Kedungturi yang didirikan oleh Kyai Ahmad 

Syuhada di Desa Losari, Ploso67. 

Kehadiran prajurit Diponegoro di daerah Ploso banyak memberikan 

perubahan ke arah positif bagi warga di Ploso. Hal positif yang patut dikenang 

dari mereka adalah pemberian nama “Ploso” untuk daerah Ploso. Nama Ploso 

diambil dari sebuah tumbuhan yang daunnya memiliki kesamaan dengan daun 

pohon jati. Pohon ini konon awalnya merupakan tongkat kayu yang biasa dipakai 

oleh Kyai Ahmad Syuhada, kemudian sebagai penanda pada waktu awal “babat 

alas”, atau melakukan pembenahan di daerah tersebut, tongkat kayu tersebut 

ditancapkan di suatu tempat (dulu di depan kantor kawedanan, sekarang pasar 

Ploso). Sejak ditancapkan oleh Kyai ahmad Syuhada itulah makin lama kayu itu 

semakin tumbuh membesar menjadi pohon Ploso68. 

 

D. Pesantren Kedungturi 

Kyai Achmad Syuhada berasal dari Kadilangu, Demak. Adanya beliau sampai 

di daerah Jawa Timur, yaitu setelah Pangeran Diponegoro wafat (tahun. 1855). 

Kemudian para pengikutnya yang setia terus dikejar-kejar oleh Belanda 

dimanapun mereka berada. Itulah sebabnya maka mereka menyebar ke daerah-

daerah lain guna melanjutkan perlawanan terhadap penjajah dengan bermacam-

macam cara dan bentuk gerilya. Dalam penyebaran ke daerah-daerah itu, Kyai 

                                                             
67 Nasih, op.cit., hlm. 14. 
 
68 Ibid, hlm. 15. 
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Ahmad Syuhada bersama saudara-saudaranya menuju ke arah Timur. Dan Kyai 

Ahmad Syuhada menuju ke Desa Losari Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang69. 

Sesampainya Kyai Ahmad Syuhada di Desa Losari, beliau mendapatkan 

sebidang tanah tetapi dalam bentuk rawa. Didasari oleh niat yang kuat, maka 

tanah rawa-rawa itu diupayakan supaya jadi tanah pekarangan. Dengan ketekunan, 

keuletan serta susah payah berhari-hari bahkan berminggu-minggu akhirnya usaha 

itu berhasil juga. Lalu dibangunlah rumah tinggal dan surau/langgar walau hanya 

merupakan bangunan sederhana70. 

Kyai Ahmad Syuhada sebagai parajurit Pangeran Diponegoro dan 

sebagaimana cita-citanya mengusir penjajah, cara yang ditempuh oleh beliau yaitu 

dengan jalan mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan pada masyarakat di sekitarnya. 

Rumah tinggal dan langgar (hasil jerih payahnya) digunakan untuk mendidik dan 

mengajar santri-santrinya agar mempunyai jiwa patriotik (cinta tanah air), karena 

dalam ajaran Islam-cinta tanah air sebagaian dari iman. Serta diajarkan pula 

tentang akhlaqul karimah (keluhuran budi pekerti)71. 

Tempat tinggal yang berupa rumah tinggal dan langar tersebut yang 

dinamakan “Pesantren Kedungturi” dan hanya dikenal oleh orang-orang pribumi. 

Dinamakan “Kedungturi” karena tanah bekas rawa-rawa itu banyak ditanami 

pohon-pohon turi. Berkat pengalaman-pengalaman Kyai Ahmad Syuhada, 

                                                             
69 Mochammad Munif, Sejarah Singkat Pesantren Majma’al Bahrain/Shiddiqiyyah. 

(Jombang: Buku Tidak diterbitkan, 1989), hlm. 2. 
 
70 Ibid. 
 
71 Ibid, hlm. 3. 
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Pesantren Kedungturi bisa bertahan, meskipun polisi-polisi Belanda seringkali 

mengadakan patroli di daerah itu72. 

Pesantren Kedungturi kemudian tidak terdengar lagi setelah wafatnya Kyai 

Syuhada pada tanggal 7 Rabi’ul Awal 1323 H / 12 Mei 1905. Perjuangan Kyai 

Ahmad Syuhada diteruskan oleh putra ke-empatnya yaitu Haji Abdul Mu’thi. 

Sekitar tahun 1948, beliau merintis pembangunan masjid untuk menggantikan 

surau yang sudah lama berdiri dan hingga kini masjid itu tetap digunakan. 

Perjuangan Haji Abdul Mu’thi tidak berlangsung lama, beliau wafat pada tanggal 

21 Syawal 1367 H. Kemudian perjuangan dilanjutkan oleh Haji Abdul Aziz 

putera ke-enam Haji Abdul Mu’thi dan setelah wafatnya Haji Abdul Aziz 

dilanjutkan oleh adiknya yang bernama Muchammad Muchtar Mu’thi, putra ke-

duabelas Haji Abdul Mu’thi73. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
72 Ibid. 
 
73 Al Misbahul Munir, Tasawuf Modern: Studi Tentang Penerapan Thoriqoh 

Shiddiqiyyah, (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri, 2009), hlm. 73. 
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