
53 

BAB IV 

PERKEMBANGAN TAREKAT SHIDDIQIYYAH TAHUN 1973-1979 

 

Sebagai sebuah tarekat yang sudah sangat lama sekali tidak pernah didengar 

namanya Tarekat Shiddiqiyyah yang muncul kembali pelak mendapatkan banyak 

sekali hambatan-hambatan pada proses pemunculannya. Pada awal 

perkembangannnya tarekat ini mengalami berbagai hambatan yang antara lain 

berwujud tuduhan bahwa gerakan tarekat ini menyimpang dari ajaran agama 

Islam dan tidak mutkahbarah124. 

Pada tanggal 15 Januari 1973 keluarga besar Tarekat Shiddiqiyyah mendirikan 

Yayasan Pendidikan Shiddiqiyyyah (YPS)125. Yayasan ini berasaskan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945 dan mempunyai tujuan untuk mendidik dan 

mengajar setiap anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Membina 

kesejahteraan, pendidikan dan pengajaran dalam arti kata yang seluas-luasnya. 

Dan memupuk rasa kekeluargaan, kesatuan dan persatuan dari pada anggota 

khususnya dan masyarakat pada umumnya126. 

 

 

                                                             
124 Al Misbahul Munir, Tasawuf Modern: Studi Tentang Penerapan Thoriqoh 

Shiddiqiyyah, (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri, 2009), hlm. 49. 
 
125 Akta Notaris Goesti Djoehan, Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Shiddiqiyyah. 

hlm. 1. 
 
126 Ibid, hlm. 2. 
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A. Hambatan Pasca Munculnya Tarekat Shiddiqiyyah 

Berdirinya Yayasan Pendidikan Shiddiqiyyah belum juga menyelesaikan 

permasalahan Tarekat Shiddiqiyyah yang diberi label tidak mukhtabarah dan 

menyimpang dari ajaran agama Islam. Sehingga memunculkan permasalahan 

yang sampai harus diselesaikan di meja hijau. Pada pagi hari tahun 1973 M, 

sebuah surat mampir di kantor Kecamatan Ploso. Hari itu juga surat segera 

dilayangkan kepada si empu. Lembaran kertas beramplop itu berisi surat 

panggilan dan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri dan Departemen Agama yang 

ditujukan kepada Kyai Muchtar Mu’thi. Ini adalah surat panggilan kesekian 

kalinya yang diterima oleh Kyai Muchtar Mu’thi127. 

Pada tanggal yang telah ditentukan, para anggota kejaksaan sudah bersiap-siap 

di lokasi pengadilan sudah banyak sekali berbagai media massa yang akan 

meliput jalannya persidangan. Pembicaraan tentang persidangan Kyai Muchtar 

Mu’thi yang pada waktu itu disebut sebagai Kyai Ploso menjadi sebuah topik 

hangat pembicaraan masyarakat Jombang pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi 

Kyai Muchtar Mu’thi tidak pernah muncul dalam setiap panggilan persidangan128. 

Hingga pada suatu saat, tepatnya tanggal 30 April 1973 secara diam-diam dan 

tanpa diketahui siapapun termasuk murid-muridnya, berangkatlah Kyai Muchtar 

Mu’thi memenuhi panggilan itu. Hanya seorang diri dan cukup didampingi oleh 

salah satu muridnya, Khalifah Muchammad Munif129. Keadaan pagi itu sepi tidak 

terdapat para wartawan pendukung orang-orang yang ingin menjebloskan sang 
                                                             

127 “Bersiasat di Meja Hijau”, dalam Al-Kautsar, 5 Mei 2012, hlm. 11. 
 
128 Ibid. 
 
129 Ibid, hlm. 12. 
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Kyai, saat memasuki kantor kejaksaan para petugas kaget dan mempersilahkan 

sang Kyai untuk melaksanakan sidang. Berbagai pertanyaan sebanyak tiga puluh 

lima pertanyaan dijawab oleh Kyai Muchtar Mu’thi. Semua pertanyaan itu 

dijawab oleh Kyai Muchtar seperlunya saja, selebihnya diam dan Jaksalah yang 

menyetir jalannya pemeriksaan130. 

Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kemasyarakatan Tingkat I Jawa Timur, 

yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur Angkatan udara, Angkatan Darat, 

Angkatan Laut, Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Agama dan lain-lainnya 

mengadakan sidang beberapa kali untuk membahas, meneliti, menganalisa tentang 

ajaran Tarekat Shiddiqiyyah apakah ajaran Tarekat Shiddiqiyyah menyimpang 

dari ajaran Islam atau tidak. Adapun yang dijadikan pokok-pokok penelitian itu 

ada empat macam, yaitu B.A.P Tarekat Shiddiqiyyah, 30 April 1973. Akte 

Yayasan Pendidikan Shiddiqiyyah, tanggal 10 April 1973. Buku penjelasan 

Tarekat Shiddiqiyyah, 16 April 1973. Dan Penjelasan Lambang Tarekat 

Shiddiqiyyah 04 April 1972131. 

Sidang penelitian empat macam data Tarekat Shiddiqiyyah tersebut diadakan 

tiga kali. Sidang pertama pada tanggal 13 Juni 1973, sidang kedua pada tanggal 

20 Juni 1973 dan sidang ketiga pada tanggal 27 Juni 1973. Pada sidang terakhir 

27 Juni 1973 menghasilkan keputusan yang menyatakan bahwa ajaran Tarekat 

Shiddiqiyyah tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kemudian 

keputusan sidang Peneliti Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) tersebut, 

                                                             
130 Ibid. 
 
131 Kejaksaan Agung Jakarta, Kutipan Surat pengakuan Pemerintah Terhadap Thoriqhoh 

Shiddiqiyyah, 30 Juni 1973, hlm. 18-19. 
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oleh Kejaksaan Tinggi Jawa timur disampaikan kepada Kejaksaan Agung 

Republik Indonesia di Jakarta dengan suratnya tertanggal 30 Juni 1973132. 

Lika-liku proses perkembangan Tarekat Shiddiqiyyah juga berhadapan dengan 

pistol dan jeruji. Khalifah Abdul Mu’thi dan Khalifah Junaidi diantaranya yang 

mengalaminya langsung. Sekitar tahun 1975 seorang kader Shiddiqiyyah bernama 

Hudiono, SH. asal Surabaya meminta dua khalifah itu untuk datang ke sebuah 

desa di Kabupaten Boyolali guna mengadakan bimbingan bai’at Tarekat 

Shiddiqiyyah. Na’asnya di salah satu desa yang konon bekas basis PKI ini, 

aktifitas bai’at justru mendapat penolakan keras dari beberapa masyarakat 

setempat. Dengan tuduhan bahwa Shiddiqiyyah hanyalah kedok dari PKI. 

Meskipun membawa surat dari kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan akta notaris dari 

Yayasan Pendidikan Shiddiqiyyah (YPS), kedua khalifah tersebut tetap dicekal 

dan bahkan sebagian surat penting tersebut disobek dan dibakar oleh aparat133. 

Ketika proses penahanan berjalan selama 30 hari, uniknya utusan Kodim 

Boyolali menghadap kepada Kyai  muchtar Mu’thi untuk meminta maaf dan 

melepaskan kedua khalifah tersebut. Tetapi Kyai Muchtar Mu;thi menghendaki 

proses penahan yang lebih panjang yaitu 40 hari sesuai dengan awal masa 

penahan yang telah divoniskan kepada kedua khalifah tersebut. Hal ini juga 

menentramkan hati kedua khalifah tersebut dengan lebih mendekatkan diri dengan 

Ilahi. Sehingga tak heran jika para petugas yang menahan kedua khalifah ini juga 

                                                             
132 Ibid, hlm. 20-21. 
 
133 “Bersiasat di Meja Hijau”, dalam Al-Kautsar, 5 Mei 2012, hlm. 16 
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tunduk kepada kedua khalifah tersebut karena mereka telah menuduh dan 

menangkap para khalifah yang tidak bersalah134. 

Pencemaran nama baik Shiddiqiyyah juga terjadi melalui media massa hal ini 

dikarenakan sebuah berita tentang Mat Alim yang membuka praktek perdukunan 

di Desa Srirande, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Suatu ketika Dasmi 

warga Desa Srirande yang berprofesi sebagai petani ini menderita sakit di bagian 

perut yang dianjurkan oleh ayahnya untuk berobat di Mat alim seorang dukun di 

desa tersebut135. 

 Mat Alim mengatakan bahwa penyembuhan penyakit tersebut hanya dapat 

dilakukan pada waktu tengah malam sehingga Dasmi juga dianjurkan oleh Mat 

Alim untuk tinggal sementara waktu di rumah Mat Alim selama proses 

penyembuhan penyakitnya. Karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh maka 

Dasmi meminta pulang ke rumahnya136. 

Sepulang dari rumah dukun tersebut Dasmi selalu dilanda kegelisahan. Waras 

selaku suami dasmi membujuk dasmi untuk menceritakan kejadian apa yang 

menimpanya dan Dasmi pun menceritakan kejadian yang disebut sebagai proses 

penyembuhan yang dilakukan oleh dukun tersebut. Dan akhirnya dukun tersebut 

berurusan dengan polisi dan dikeroyok oleh massa137. Setelah kejadian tersebut 

belum nampak apa kaitannya dukun Mat Alim dengan pencemaran nama baik 

Tarekat Shiddiqiyyah hingga pada saat sebuah artikel muncul di Koran Suara 

                                                             
134 Ibid. 
 
135 “Kolom Penjelasan”, dalam Suara Indonesia, 12 Oktober 1978, hlm. 1. 
 
136 Ibid. 
 
137 Ibid. 
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Indonesia yang menyatakan bahwa Mat Alim merupakan pengikut Tarekat 

Shiddiqiyyah. 

Artikel koran tersebut menyebutkan bahwa “Mat Alim si dukun cabul juga 

dikenal sebagai aktifis gerakan Tarekat Shiddiqiyyah yang berpusat di Jombang”. 

Namun pada artikel koran Suara Indonesia yang dimuat pada tanggal 12 Oktober 

1978 berita ini diralat dan terdapat pada kolom penjelasan yang disebutkan di 

berita harian “Suara Indonesia” terbitan tanggal 28 September 1978 di halaman 1 

yang berjudul “Mat Alim si Dukun Cabul” berdasarkan penjelasan Pimpinan 

Tarekat Shiddiqiyyah di Srirande Lamongan, beberapa perkumpulan warga 

tersebut, dari penduduk dan menurut Kepala desa Srirande, nama Mat Alim yang 

disebut-sebut sebagai aktifis gerakan Tarekat Shiddiqiyyah, Pusat Losari Ploso 

Jombang di bawah pimpinan Kyai Muchtar Mu’thi, adalah tidak benar”138. 

 

B. Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah 

Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah merupakan sebuah pesantren yang 

lokasinya terletak di daerah Ploso, Jombang. Pesantren ini tepatnya berada di 

dukuh Losari Rowo, Desa Losari. Dinamakan “Losari Rowo” karena sebelumnya 

tempat tersebut merupakan bekas sebuah rawa yang telah dikeringkan dan disebut 

juga dengan “Losari Pesantren” karena dulu pernah berdiri sebuah pesantren 

disana yang bernama Pesantren Kedungturi139. Sebelumnya Pesantren Kedungturi 

merupakan sebuah pesantren yang didirikan oleh Kakek Kyai Muchtar Mu’thi 

                                                             
138 Ibid. 
 
139 Mochammad Munif, Sejarah Pesantren Majma’al Bahrain / Shiddiqiyyah, (Jombang: 

Buku Tidak Diterbitkan, 1984), hlm. 20. 
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yaitu Kyai Achmad Syuhada. Namun lambat laun pesantren tersebut vakum dan 

tidak ada yang mampu meneruskan hingga tinggal sebuah masjid untuk tempat 

ibadah saja. 

Keadaan pekarangan sebelum Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah 

berdiri merupakan sebuah pekarangan yang ditumbuhi rumput alang-alang yang 

tinggi, ada juga semacam rumput yang disebut otok-otok, yang kedua rumput-

rumputan ini sangat sulit untuk dihilangkan atau dibersihkan. Dan sebagian besar 

dari pekarangan ini ditumbuhi pohon-pohon salak yang sangat lebat dan juga 

barongan bambu yang tumbuh di segala sudut pekarangan, bahkan ada juga yang 

terletak di bagian tengah pekarangan ini. Bangunan yang ada pada saat itu 

hanyalah rumah Bapak Kyai dan masjid yang terletak di bagian timur pekarangan 

di tepi jalan jurusan Ploso-Babat. Di sekitar masjid juga ada tiga rumah keluarga 

beliau. Di belakang perumahan ini adalah pekarangan yang luasnya kira-kira lebih 

dari satu hektar dan keadaannya gelap karena lebatnya bermacam-macam 

tumbuhan sebagaimana yang telah disebutkan diatas140. 

Pekarangan yang luas ini dibatasi dengan tanah pekuburan milik kampung, 

memanjang dari dari selatan terus ke utara mengelilingi pekarangan yang luas itu. 

Di atas unggukan tanah di tepi pekuburan itu telah didirikan sebuah gubug kecil 

terbuat dari bambu yang beratapkan daduk dan dibangun menghadap ke timur. 

Kiranya gubug inilah yang merupakan cikal bakal pesantren, yang merupakan 

bangunan pertama di dalam lokasi ini yang kemudian disusul dengan sebuah 

bangunan gedung bertingkat dua. Bangungan gubug kecil dari bambu dan daduk 

                                                             
140 Ibid. 
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dibangun tahun 1968, sedang bangunan megah bernama Jami’atul Mudzakkirin 

yang bertingkat dua itu dibangun tahun 1973141. 

Pendirian Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah ini didirikan secara 

gotong royong oleh para santri Tarekat Shiddiqiyyah dan bukanlah hal yang 

mudah dalam proses pendirian bangunan pesantren ini dikarenakan medan alam 

yang berat. Gedung-gedung yang sederhana didirikan pada 9 Muharram 1394 H 

atau 02 Februari 1974 M, di atas tanah milik Kyai Muchtar Mu’thi di Desa Losari, 

Ploso-Jombang. Sedang pelaksanaan pembangunannya adalah gotong royong para 

santri-santri Shiddiqiyyah sendiri. Mulai dari meratakan tanah sampai 

terwujudnya bangunan tersebut menurut keahlian maisng-masing santri. Kyai 

Muchtar Mu’thi membiayai segala macamnya, sedang bahan bangunannya terdiri 

dari bambu dan kayu jambe142. 

Salah satu hal yang penting dalam pondok pesantren ini banyak sekali 

peninggalan-peninggalan kuno yang kemungkinan bekas bangunan keraton 

berukuran sekitar 40 cmx35 cm, dengan bentuk seperti batu-batu candi Borobudur 

dan makam-makam kuno di Gresik, kebanyakan batu-batu ini kini dibuat pondasi 

bangunan pondok143. Masyarakat Losari menyebut batu kuno tersebut dengan 

nama batu “Sigit”. Lokasi batu sigit ini terletak 700 meter sebelah barat lokasi 

pesantren di tengah-tengah persawahan terdapat sebuah dataran yang agak tinggi 

yang merupakan tempat batu sigit berada. Masyarakat Losari sangat terkejut 

mendengar bahwa Kyai Muchtar Mu’thi akan melakukan penggalian di batu 
                                                             

141 Ibid, hlm. 21. 
 
142 “Pesantren Yang Lain Daripada Yang Lain”, dalam Surabaja Post, 11 Juni 1976. 
 
143 “Menengok Pondok-Pondok Pesantren di Jombang”, dalam Berita Yudha, 12 

Desember 1978. 
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tersebut karena sebelumnya banyak sekali masyarakat yang mengambil batu sigit 

pasti mengembalikannya karena apabila mereka tidak mengembalikannya mereka 

pasti mendadak jatuh sakit144. 

Dalam waktu yang lama sekali akhirnya tempat batu sigit tersebut terkenal 

menjaid tempat yang dianggap oleh masyarakat sebagai tempat yang angker dan 

mistis. Oleh karena itu Kyai Muchtar Mu’thi berniat membongkar batu-batu 

tersebut agar tidak menjadi sumber gangguan bagi masyarakat umum. Setelah 

segala sesuatunya dipersiapkan maka pada hari Selasa 7 rabi’ul akhir 1394 H 

bertepatan dengan 30 April 1974 mulalilah beliau memerintahkan mengadakan 

penggalian tingkat pendahuluan dan baru diadakan pembongkaran pada esoknya. 

Pada tahap pertama batu yang dikeluarkan sebanyak 21 buah dan tahap-tahap 

selanjutnya masih terus dilakukan penggalian sampai jumlahnya mencapai 2000 

buah, namun pada tahap tersebut batu-batu masih terdapat di bawah tanah dan 

kira-kira yang dikeluarkan barulah mencapai 15% saja dari tumpukannya145. 

Setelah batu-batu tersebut diperiksa oleh pihak yang berwenang, kemudian 

ditentukan bahwa batu-batu tersebut supaya dimanfaatkan pada bangunan-

bangunan pesantren, karena ternyata batu-batu tersebut tidak ada yang berani 

mengeluarkan dari lokasinya. Hal ini pernah dicoba oleh pihak pamong desa, 

batu-batu tersebut diangkut untuk dijadikan bangunan tetapi akhirnya sebagian 

penduduk berkeberatan, karena takut terjadi hal-hal yang menjadikan gangguan 

umum di desa. Akhirnya oleh Bapak Kyai Muchtar Mu’thi batu-batu tersebut 

dimanfaatkan macam-macam bangunan di pesantren, bahkan Kyai Muchtar 

                                                             
144 Munif, op.cit., hlm. 26. 
 
145 Ibid, hlm. 28. 
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Mu’thi bangun pula gapura milik desa Losari beserta pagar-pagar batu-batu 

tersebut digunakan juga sebagai umpak pada beberapa bangunan pesantren146. 

Kyai Muchtar Mu’thi mengadakan sebuah kegiatan perjalanan sebelum 

mendirikan pesantren ini bersama beberapa santrinya. Perjalanan ini dilakukan 

untuk melihat peninggalan-peninggalan sejarah perkembangan agama-agama 

yang telah terjadi di Pulau Jawa khususnya yaitu agama Hindu, agama Budha dan 

agama Islam. Di setiap tempat yang beliau kunjungi terdapat benda-benda 

bersejarah yang dibangun karena dorongan rasa keagamaan yang bertahan sampai 

ratusan tahun. Beliau juga menyaksikan bahwa kebudayaan-kebudayaan tersebut 

muncul dari semangat dan pengaruh agama masing-masing. Sangatlah kelihatan 

bagaimana pengaruh yang kuat dari agama tersebut pada masa itu yang bukanlah 

hal yang mudah bagi para ulama yang menyebarkan agama Islam pada masa 

itu147. 

Usaha-usaha para ulama yang menyebarkan dan mengajarkan agama Islam 

diteruskan sampai pada guru-guru Wali Sanga yang dari usaha-usaha tersebut 

berhasil mengislamkan masyarakat termasuk Raja mereka pada masa itu. Metode 

yang dilakukan oleh Wali Sanga pada waktu itu mampu dan menarik perhatian 

para masyarakat yang kemudian masuk ke agama Islam. Salah satu metode Wali 

Sanga ini adalah metode pendidikan yang kemudian diistilahkan menjadi 

pesantren. Sehingga inilah yang melatarbelakangi Kyai Muchtar Mu’thi untuk 

mendirikan sebuah pesantren. Dan nama kamar-kamar di pesantren ini juga dibuat 

sejumlah sembilan sesuai dengan nama para Wali Sanga. Dan tanah yang diambil 

                                                             
146 Ibid. 
 
147 Ibid, hlm. 19. 
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di setiap makam-makam wali dalam perjalanan tersebut dikumpulkan menjadi 

satu dan diproses secara khusus dan ditanam pada setiap kamar-kamar pesantren 

yang dibangun tersebut148. 

 

C. Perkembangan Tarekat Shiddiqiyyah Setelah Berdirinya Pesantren 

Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah 

Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah yang baru saja selesai pada tanggal 

10 Rabi’ul akhir 1394 H, bertepatan dengan tanggal 03 Mei 1974 tiba-tiba saja 

masyarakat desa Losari khususnya dan masyarakat Ploso umumnya menjadi 

terkejut dengan datangnya murid-murid Kyai Muchtar Mu’thi sebanyak 200 orang 

lebih yang datang dari daerah-daerah jauh yaitu dari Mojokerto, Surabaya, 

Bojonegoro, Jombang, Sidoarjo, Kediri, Nganjuk, Malang, Madiun, Jepara, 

Purwodadi, Grobogan, Lamongan, Pasuruan, Yogya. Mereka datang berduyun-

duyun dari rumah masing-masing dan berada di Losari selama empat hari empat 

malam. Maka merekalah orang-orang pertama kali yang menempati Pesantren 

Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah149. 

Murid-murid Tarekat Shiddiqiyyah yang berasal dari luar daerah Ploso itu 

berdatangan selama empat hari empat malam untuk membicarakan urusan-urusan 

dakwah perjuangan agama Islam di masing-masing tempat mereka berasal. 

Kamar-kamar yang mereka tempati adalah hasil pilihan mereka sendiri. Dan 

mereka yang berada di pesantren saat itu merupakan peserta up grading 

                                                             
148 Ibid, hlm. 25. 
 
149 Ibid, hlm. 30. 
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kepengurusan Yayasan Pendidikan Shiddiqiyyah tanggal 6 – 9 Mei 1974150. Dari 

sinilah dimulai pembukaan cabang-cabang Yayasan Pendidikan Shiddiqiyyah di 

berbagai daerah terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

 Murid-murid Tarekat Shiddiqiyyah yang menjadi kader cabang Yayasan 

Pendidikan Shiddiqiyyah selain di kota Ploso yaitu di daerah-daerah lain memiliki 

tugas untuk melakukan dakwah dan membentuk kelompok pengajian untuk 

menyebarkan ajaran Tarekat Shiddiqiyyah. Hal ini yang kemudian meningkatkan 

jumlah warga Tarekat Shiddiqiyyah. Dalam penyebaran dakwah tersebut 

diberikan ceramah-ceramah agama yang berisikan pelajaran tasawuf dan Tarekat 

Shiddiqiyyah yang kemudian menarik murid-murid baru Tarekat Shiddiqiyyah151. 

Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah memiliki dua fungsi yaitu sebagai 

pusat pengajaran Tarekat Shiddiqiyyah dan sebagai tempat pendidikan ilmu 

agama Islam yaitu dengan menjadi calon santri dan belajar di pesantren tersebut. 

Pada tahun pertama setelah pesantren itu berdiri, maka mulailah ada satu dua 

orang yang mulai datang dan sampai mencapai tujuh orang. Tahun kedua 

berangsur-angsur bertambah hingga menjadi dua puluh orang. Jumlah tersebut 

tetap tidak bertambah walaupun mereka itu datang dan pagi dalam waktu yang 

tidak ditentukan sampai pada tahun ketiga, jumlahnya masih dua puluh orang, hal 

tersebut disebabkan karena memang tidak diadakan pengumuman-pengumuman 

                                                             
150 Ibid. 
 
151 Wawancara dengan Bapak Musta’in Karim (warga Tarekat Shiddiqiyyah), tanggal 15 

Mei 2014. 
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penerimaan siswa ataupun berupa anjuran-anjuran pengiriman dari daerah-daerah. 

Pesantren hanya menunggu kepada siapa saja yang berniat masuk pesantren152. 

Selama mereka mondok di pesantren ini tidak dipungut biaya sepersenpun, 

baik untuk keperluan pendidikannya, tempatnya maupun keperluan-keperluan 

lainnya. Tidak ada disini pungutan uang pendaftaran, uang pangkal ataupun 

pungutan lain-lainnya. Bahkan untuk keperluan makan-minum sehari-harinya pun 

ditanggung pegurus153. Santri atau murid pesantren tersebut kebanyakan dari 

orang-orang atau anak-anak yang mentalnya mengalami kerusakan, misalnya 

akibat beberapa kegagalan, kena pengaruh ganja, morphine, dan sejenisya154. 

Pada suatu hari Kyai Muchtar Mu’thi menentukan agar lahan di pesantren 

ditanami tanaman ketela rambat dan beluntas. Ketentuan tersebut berasal dari 

Kyai Muchtar Mu’thi yang sering mendengar dan menyaksikan perkelahian antara 

calon santrinya yang membuat keributan dan perkelahian di pesantren. Dan luar 

biasa sekali setelah para calon santri tersebut setiap hari diwajibkan 

mengkonsumsi dua tanaman tersebut sebagai makanan wajib mereka berangsur-

angsur menghilang dan perkelahian tidak terjadi kembali, semua hidup rukun 

selama di pesantren155. 

Penyembuhan korban narkotika disini, tidak menggunakan obat-obatan medis, 

maupun tenaga dokter atau perawat. Kyai Muchtar Mu’thi menerangkan bahwa 

                                                             
152 Munif, op.cit., hlm. 31. 
 
153 Ibid, hlm. 32. 
 
154 “Ditinjau Gubernur: Pesantren Majma’al Dibangun Secara Gotong-Royong”, dalam 

Jawa Pos, 5 Juni 1976. 
 
155 Munif, op.cit., hlm. 31. 
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metode yang digunakan adalah pengobatan dan penyembuhan rohani dan jasmani. 

Mula-mula korban membaca “Bismillahirrahmanirrahim” sebanyak sepuluh kali. 

Setelah itu ia diberi minum air putih yang berasal dari air hujan yang telah diberi 

doa dan ramuan daun beluntas, daun ketela dicampuri madu. Walaupun dijelaskan 

bahan-bahan ramuannya, namun tampaknya tak sembarang orang bisa membuat 

ramuan itu, karena ramuan itu harus lebih dulu diberikan doa. Biasanya Kyai 

Muchtar Mu’thi sendiri atau asistennya yang membuat ramuan ini156. 

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa mereka yang datang ke Pesantren 

adalah kebanyakan mereka yang mengalami  kerusakan mental. Dan perlu 

ditambahkan pula bahwa di samping itu, mereka juga kebanyakan tidak atau 

kurang memahami tentang pengetahuan agama Islam. Ilmi Fiqih, Tafsir, Hadist, 

Bahasa Arab mereka belum mengenal sama sekali walaupun pada tingkat 

permulaan. Keadaan usia mereka berbeda-beda, ada yang masih berusia muda, 

ada yang telah dewasa, bahkan adapula yang telah setengah umum dan sangat tua 

sekalipun157. 

Melihat dari cara-cara yang dikerjakan oleh Kyai Muchtar Mu’thi dalam 

membangun pesantren sebagiamana disebutkan di atas hampir masyarakat merasa 

heran karena tidaklah umum bagi kebiasaan pesantren di daerah Jombang pada 

saat itu. Bangunannya terbuat dari bahan kayu jambe dan bambu, letaknya yang 

berada di dekat pekuburan, bentuk-bentuk bangunannya, terutama sekali tentang 

sistem pendidikannya yang dilakukan oleh Kyai Muchtar Mu’thi beserta wakil-

                                                             
156 “Pesantren Shiddiqiyyah di Jombang Sudah Sembuhkan Puluhan Penderita 

Narkotik”, dalam Buana Minggu, 15 Juli 1979, hlm. 1. 
 
157 Munif, op.cit., hlm. 32. 
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wakil beliau. Semuanya membawa suatu perhatian khusus dari beberapa kalangan 

masyarakat, baik di Jombang maupun maupun di luar Jombang sehingga dalam 

masa kurang lebih dua tahun saja telah mengundang perhatian dari masyarakat 

luas. Datanglah seorang demi seorang para murid calon santri berasal dari 

berbagai penjuru Pulau Jawa dan Pulau Sumatera158. 

Pengobatan dari Pesantren Majma’al Bahrain ini selain gratis juga tidak 

memakan waktu yang lama, paling cepat ada yang sembuh dalam tempo tiga hari 

saja atau satu minggu. Pengobatan dan terapi beluntas ini berhenti pada tahun 

1976 karena muncul pengobatan yang juga menangani narkotika di Tasikmalaya 

Jawa Barat, samanya lagi karena di tempat yang bernama Suralaya tersebut 

pengobatan dilakukan oleh seorang kyai, dikenal dengan sebutan Abah Anom, 

sejak saat itulah Kyai Muchtar Mu’thi berhenti. Meski demikian perhatian publik 

tetaplah tidak bergeser dari Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah adalah 

satu-satunya pesantren yang dikatakan unik untuk mendidik anak-anak nakal 

untuk menjadi generasi yang lebih baik159. 

Hal ini kemudian didengar oleh pemerintah yang kemudian banyak 

melakukan kunjungan ke pesantren ini dan memberikan bantuan. Dan dengan 

kunjungan yang dilakukan pemerintah ke pesantren ini menunjukkan rasa simpati 

pemerintah terhadap warga Shiddiqiyyah dan sebaliknya. Karena mengingat 

sebelumnya warga Tarekat Shiddiqiyyah sangat dimusuhi oleh beberapa 

kelompok Islam di Jombang pada waktu itu. 

                                                             
158 Ibid, hlm. 36. 
 
159 “Pesantren Unik”, dalam Al-Kautsar, 5 Mei 2012, hlm. 26. 
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Banyaknya kunjungan-kunjungan dan berhasilnya pengobatan kepada anak 

yang mengalami kerusakan mental akibat narkoba oleh warga Tarekat 

Shiddiqiyyah di Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah juga dimuat dalam 

media massa menunjukkan bahwa Tarekat Shiddiqiyyah merupakan sebuah 

tarekat yang memberikan nilai positif bagi masyarakat dan secara tidak langsung 

lambat laun perspektif negatif masyarakat tentang Tarekat Shiddiqiyyah 

berangsur-angsur pudar dan menghilang. 

Kunjungan pertama dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur pada waktu itu yaitu 

Soenandar Prijosoedarmo. Selama sehari penuh Gubernur Soenandar 

Prijosoedarmo beserta ibu pada tanggal 3 Juni 1976 bersama rombongan telah 

mengadakan serangkaian kunjungan ke berbagai pondok-pondok pesantren di 

daerah Kabupaten Jombang. Gubernur yang didampingi Soepono dan Bupati 

Kepala Daerah Tingkat II Jombang telah pula meninjau pondok pesnatren 

Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah Pusat Losari, Ploso-Jombang dengan Kyai 

Muchtar Mu’thi sebagai Mursyid. Gubernur Jawa Timur Soenandar dalam 

kunjungan kerjanya juga bersempat diri meninjau pesantren tersebut dan sangat 

tertarik, terutama melihat jenis mata pelajaran pada murid-murid yang gagal, 

terkena morphine dan sejenisnya160. 

Kunjungan dari pemerintah yang kedua adalah kunjungan dari Dan Res Pol 

1084. Dan Res Pol 1084 mengunjungi pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah 

Pusat di Losari, Jombang yang dipimpin oleh Mochammad Munif, utuk 

mendapatkan data-data nyata tentang penyembuhan non medis yang telah berhasil 

                                                             
160 “Ditinjau Gubernur: Pesantren Majma’al Dibangun Secara Gotong-Royong”, dalam 

Jawa Pos, 5 Juni 1976. 
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dilaksanakan oleh Kyai Muchtar Mu’thi bagi penderita kecanduan narkotik serta 

kenakalan remaja, dan telah terbukti hasilnya. Kedatangan Dan Res Pol 1084 

Jombang tanggal 9 desember 1976 itu bermula dari seminar penanggulangan 

kenakalan remaja di Jakarta, dimana peserta dari Sulawesi menyatakan bahwa 

Kyai Muchtar Mu’thi telah berhasil melaksanakan pengobatan non medis bagi 

penderita kecanduan narkotik. Suara ini mengejutkan Ketua Bapenkar Jombang 

yang selama itu belum mengetahui hal tersebut161. 

Dokter Dardiri dari Rumah Sakit Umum Karamenjangan Surabaya, seorang 

dokter yang khusus menangani para penderita korban narkotik, datang pada 

tanggal 06 Rabi’ul Awal 1397 H atau 25 Februari 1977. Pada hari yang sama juga 

tanggal 25 Februari 1977 datang rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Tingkat II Jawa Timur Komisi D dengan keperluan untuk meninjau penyembuhan 

narkotik di Pesantren Majma’al Bahrain shiddiqiyyah162. 

Pada tanggal 19 Rabi’ul akhir 1398 H bertepatan dengan tanggal 27 mei 1978, 

Menteri Agama Republik Indonesia Ratu Alamsyah Perwiranegara beserta 

rombongannya mengunjungi pesantren pada saat beliau melakukan serangkaian 

kegiatan di Jawa Timur163. Pertemuan tersebut dilakukan di dalam kamar tamu 

pribadi milik Kyai Muchtar Mu’thi. Sedang para rombongan terpaksa hanya 

                                                             
161 “Penyembuhan Non medis Penderita Narkotik di Ploso, Jombang”, dalam Surabaya 

Post, 29 Desember 1976. 
 
162 Munif, op.cit., hlm. 50. 
 
163 Ibid, hlm. 43. 
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menunggu di luar kamar tersebut, karena ruang tamu tersebut hanya cukup untuk 

Pak Menteri dan para Muspida Kabupaten Jombang saja164. 

Dalam pidatonya Menteri Agama Republik Indonesia menyampaikan pidato 

sambutan yang sangat berkesan di kalangan para rombongan dan para pengurus 

pesantren yaitu: “Rupanya Bapak Kyai Muchammad Muchtar Mu’thi ini 

mendidik kepada santri-santri agar supaya secepatnya dapat mengenal 

kepribadiannya sendiri”. Perlu diketahui, pada saat itu Kyai Muchtar Mu’thi tidak 

memberikan pidato sambutan karena kondisi kesehatan beliau yang tidak 

mengizinkan, maka beliau hanya membacakan doa pada acara terakhir165. 

Para pengurus Pusat DPP Golkar Jakarta berkunjung pada bulan Rajab 1398 

H/ Juni 1978 ke pesantren dengan keperluan mengadakan peringatan Isra’ Mi’raj 

yang diselenggarakan oleh Pememerintah Daerah Jombang bertempat di 

Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah. Pada tanggal 7 Muharram 1399 H/ 7 

Desember 1978 delapan orang ulama dari Negara Bangladesh mengunjungi 

pesantren untuk melihat sistem dakwah Islam di pesantren Majma’al Bahrain 

Shiddiqiyyah166. 

Pada tanggal 18 November 1978 Pesantren Majama’al Bahrain shiddiqiyyah 

dikunjungi oleh rombongan DPRD Fakfak irian Jaya. Bupati Jombang Achmad 

Dardiri bersama pimpinan DPRD MS Muhadi serta beberapa staf eksekutif 

menerima delapan anggota DPRD dari Kabupaten Fakfak propinsi Irian Jaya. 

Selama di Jombang, tamu dari Fakfak meninjau Rekreasi Taman wisata 
                                                             

164 Ibid. 
 
165 Ibid, hlm. 44. 
 
166 Ibid, hlm. 50. 
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Keplaksari, Apotik Seger I, proyek Padat Karya berupa pengerasan jalan desa di 

Kecamatan Ploso dan meilhat Pondok Pesantren Shiddiqiyyah Ploso. Di tempat 

itu pula, Ketua Rombongan menyerahkan sumbangan sebesar Rp. 10.000,- kepada 

pimpinan pondok167. 

Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah juga dikunjungi oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaaan sebanyak tujuh orang datang ke pesantren dengan 

keperluan memeriksa batu-batu kuno pada tanggal 19 Shafar 1399 H atau tanggal 

18 Januari 1979. Kemudian pada tanggal 31 Maret 1979 Kasi IV Bidang Pandais 

Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Timur juga mengunjungi pesantren 

untuk mencari infomasi tentang pendidikan Pesantren Majma’al Bahrain 

Shiddiqiyyah168. 

Pada tanggal 25 Juni 1979 Menteri Muda urusan Pemuda bernama Abdul 

Ghafur beserta rombongan melakukan kunjungan dinas ke Pesantren Majma’al 

Bahrain Shiddiqiyyah. Di hadapan sekitar 1500 santri pondok Shiddiqiyyah yang 

berjejal-jejal, Dr. Abdul Ghafur berpidato tentang pendidikan yang sangat penting 

yang akan mampu menjawab seluruh persoalan umat manusia. Dikatakan sebagai 

sebagai kaum muda Indonesia, dengan Islam sebagai agamanya mengajarkan 

kepada kita supaya terdidik, supaya pandai, tidak kolot dan tidak hanya 

mempersoalkan taqlid169. 

                                                             
167 “Tamu DPRD Kabupaten Fak-Fak”, dalam Jawa Pos, 18 November 1978. 
 
168 Munif, op.cit., hlm. 50. 
 
169 “Menmud Ghafur: Islam Bukan Agama Kekolotan dan Dogma”, dalam Surabaya Post, 

29 Juni 1979, hlm. 3. 
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Pada tanggal 3 Agustus 1979 rombongan DPRD Sorong Irian Jaya melakukan 

kunjungan ke pesantren dengan tujuan untuk meninjau sistem dakwah di 

Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah dengan jumlah peserta rombongan 

sebanyak 12 orang170. Keunikan Pesantren Majma’al Bahrain telah menyebar ke 

masyarakat luas dari mulut ke mulut, dari surat kabar, dari penyaksian langsung 

oleh masyarakat yang berita tersebut terdapat seorang kyai dengan pesantrennya 

yang serba unik tetapi nyata dan mendatangkan banyak manfaat umum. Maka 

berdatanganlah banyak di kalangan cendekiawan dan para mahasiswa yang 

melakukan penelitian tentang Tarekat Shiddiqiyyah171. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
170 Munif, op.cit., hlm. 51. 
 
171 Ibid. 
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