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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Tarekat adalah sebuah jalan mistik yang dilalui oleh para sufi yang 

berfaham tasawuf. Masuknya tarekat ke Indonesia dibawa oleh para sufi yang 

bertugas untuk menyebarkan dan mengajarakan sebuah tarekat. Terdapat sufi 

yang berasal dari luar Indonesia dan ada pula yang berasal dari Indonesia sendiri. 

Para sufi yang berasal dari Indonesia biasanya mendapatkan ajaran tarekat setelah 

ia belajar di Timur Tengah untuk menimba dan memperdalam ilmu agama Islam 

untuk diajarkan dan disebarkan lagi di Indonesia. 

 Salah satu tarekat yang berkembang di Indonesia adalah tarekat 

Shiddiqiyyah. Tarekat Shiddiqiyyah adalah sebuah tarekat yang berpusat di 

daerah Ploso-Jombang. Tarekat ini muncul pertama kali pada tahun 1959. Tarekat 

ini dipimpin oleh seorang Mursyid yang bernama Kyai Muchtar Mu’thi. Pada 

awalnya Kyai Muchtar Mu’thi berguru kepada seorang syekh yang bernama 

Syekh Syueb Jamali yang berasal dari Banten. 

Pada tahun 1959 Kyai Muchtar Mu’thi mulai untuk mengajarkan Tarekat 

Shiddiqiyyah. Pada awal mengajarkan Tarekat Shiddiqiyyah Kyai Muchtar 

Mu’thi mendapat kesulitan yang berasal dari kalangan para kyai di Jombang yang 

kemudian memunculkan berbagai permasalahan bagi tarekat tersebut. Para kyai di 

Jombang tidak suka dengan kemunculan tarekat tersebut, apalagi tarekat tersebut 

berpusat di daerah Ploso-Jombang, yang pada saat itu semua kyai di Jombang 
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sudah sepakat bahwa daerah yang berada Jombang bagian utara merupakan 

sebuah daerah abangan yang tidak akan memungkinkan adanya seorang kyai 

disana termasuk daerah Ploso-Jombang. 

 Kesulitan utama bagi Tarekat Shiddiqiyyah adalah diberikannya label 

ghairu mutakhbarah oleh Jami’iyah Ahli al-Thariqah al-Mutakhbarah Indonesia 

(JATMI) pada tahun 1968. Pada tahun 1973 diadakan sidang oleh Kejaksaan 

Negeri untuk memeriksa dan memutuskan apakah Tarekat Shiddiqiyyah masih 

boleh hidup dan diajarkan atau tidak. Dan hasil sidang adalah dilakukannya 

penelitian lapangan tentang kegiatan Tarekat Shiddiqiyyah yang dilakukan oleh 

badan gabungan agama dan pemerintah yaitu Peneliti Aliran Kepercayaan 

Masyarakat (PAKEM). Penelitian tersebut menghasilkan bahwa ajaran Tarekat 

Shiddiqiyyah sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan 

sesuai dengan hasil tersebut maka Kejaksaan Negeri Republik Indoneisa juga 

memutuskan bahwa tarekat ini tetap boleh hidup dan diajarkan kepada 

masyarakat. 

 Pada tahun 1974 didirikan Pondok Pesantren Majma’al Bahrain 

Shiddiqiyyah sebagai pusat pembelajaran Tarekat Shiddiqiyyah. Pesantren ini 

memiliki dua fungsi sebagai pusat pengajaran Tarekat Shiddiqiyyah dan sebagai 

pondok pesantren bagi calon santri yang ingin belajar pendidikan agama Islam. 

Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah pada saat itu menjadi pusat perhatian 

masyarakat dan pemerintah karena merupakan sebuah pesantren yang dapat 

menyembuhkan anak-anak atau orang-orang yang mengalami kerusakan mental 

akibat narkoba. 
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 Simpati pemerintah dan masyarakat kemudian merubah pandangan 

terhadap Tarekat Shiddiqiyyah yang sebelumnya dihujat dan dihina kemudian 

menjadi sangat dipuji dan diakui oleh masyarakat dan pemerintah. Meskipun pada 

awalnya label ghairu mutakhbarah sempat divoniskan kepada tarekat ini namun, 

kemudian label ghairu mutakhbarah ini dicabut oleh organisasi yang merupakan 

persatuan para kyai tarekat di Indonesia tersebut. Meskipun tugas Kyai Muchtar 

Mu’thi sudah selesai untuk mengembalikan nama asli tarekat tersbeut dan tugas 

Kyai Muchtar belum selesai sampai disitu Kyai Muchtar Mu’thi masih tetap 

menyebarkan dan mengajarkan Tarekat Shiddiqiyyah ke masyarakat luas. 

 Saat ini Tarekat Shiddiqiyyah telah menyebar hampir ke seluruh 

Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya cabang-cabang tarekat tersebut di 

sleuruh Indonesia dan bahkan sampai ke Manca Negara yaitu Malaysia, 

Singapura, Brunei Darussalam dan Kanada. Saat ini pusat Tarekat Shiddiqiyyah di 

dunia sudah tidak ada dan saat ini hanya berpusat di Pesantren Majma’al Bahrain 

Shiddiqiyyah yang tepatnya berada di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten 

Jombang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. 
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