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Penulis tertarik untuk mengkaji perkembangan Desa Kajen sebagai desa 
santri pada tahun 1994, alasannya karena perkembangan Desa Kajen ini 
senantiasa mengundang  banyak masyarakat untuk datang mengunjunginya 
dengan berbagai macam tujuan seperti menuntut ilmu dan ziarah,selain itu kondisi 
masyarakat dan kondisi fisik desa menunjukkan kecenderungan warna keislaman 
yang beraneka dengan tidak meninggalkan ciri khas  yang ada. Diantaranya 
seperti ciri khas yang terdapat pada pondok pesantren yaitu adanya perbedaan 
jadwal dalam melaksanakan kegiatan pondok antara pondok khusus hafalan 
Qur’an dan yang umum. Walaupun perkembangan Desa Kajen sebagai desa santri 
terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, tetapi Desa Kajen masih 
tetap mempertahankan keunikan dan kekhasannya. Hal inilah yang membedakan 
Desa Kajen dengan desa-desa di daerah lainnya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah 
yang mempengaruhi Kajen disebut sebagai desa santri. Selain itu untuk 
mengetahui sejarah Desa Kajen dan untuk mengetahui perkembangan Desa Kajen 
sebagai desa santri pada tahun 1994-2004. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis atau 
sejarah. Langkah-langkah dalam metode sejarah atau historis terbagi dalam empat 
langkah yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Sedangkan 
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan atau observasi, 
wawancara dan studi pustaka.  

Manfaat dari penelitian ini adalah Secara teoritik memberikan penjelasan 
tentang informasi perkembangan Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten 
Pati sebagai desa santri, menghilangkan keraguan mengenai sebutan Desa Kajen 
sebagai desa santri dan menghilangkan kebimbangan mengenai adanya kepastian 
yang maksimal mengenai informasi perkembangan Desa Kajen sebagai desa 
santri. Secara praktik manfaat yang dapat diperoleh adalah dapat dijadikan sebagai 
bahan pertimbangan, pemikiran, dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya 
serta dapat memberikan pengetahuan baru dalam khasanah sejarah lokal mengenai 
islamisasi di daerah Pati baik terhadap pengajaran sejarah maupun masyarakat 
luas. 

Hasil penelitian dan kesimpulan menujukkan bahwa perkembangan Desa 
Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati sebagai desa santri dimulai sejak 
abad XVIII. Pada  awalnya sebutan sebagai desa santri dimulai dari datangnya 
seorang tokoh ternama dan sangat berpengaruh di desa ini yaitu KH. Ahmad 
Mutamakkin yang membawa dan menyebarkan islam pertama di Desa Kajen ini. 
Mulai berkembangnya awala tahun 1900-an sejak islam masuk pertama di desa 
ini. Sedangkan perkembangan Desa Kajen sebagai desa santri dimulai sejak 
adanya peninggalan-peninggalan islam yang bersejarah dan banyaknya fasilitas 
yang bernuansa islami seperti pondok pesantren. 
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Perkembangan  Desa Kajen sebagai desa santri terkait dengan faktor-faktor 
yang mempengaruhinya, antara lain berdirinya pondok pesantren, ziarah kubur, 
peninggalan-peninggalan islam, organisasi dan kesenian islam. Hal ini 
menyebabkan banyak para pendatang yang singgah untuk datang di desa ini. 
Kedatangan orang-orang asing baik dari dalam Kabupaten Pati maupun luar 
Kabupaten Pati tersebut membawa perubahan dan perkembangan pada Desa 
Kajen sebagai desa santri. Namun demikian warna khasnya masih tetap 
dipertahankan yaitu tata cara ibadah masih menggunakan tradisi lama seperti 
ziarah, Diba’ yaitu tradisi yang dilakukan oleh orang-orang NU karena mayoritas 
masyarakat Desa Kajen ini beraliran NU (Nahdatul Ulama) dan seperti yang kita 
kenal tradisi NU adalah budaya-budaya islam yang bersifat tradisional. Dalam 
perkembangannya pada tahun 1994 perubahan dan perkembangan yang terjadi di 
Desa Kajen lebih dominan pada bidang pendidikan yaitu perubahan kurikulum 
pada sekolah madrasah baik Diniyah, Sanawi maupun Aliyah. Pada tahun 2004 
walaupun sudah banyak banyak aliran islam yang berkembang di Indonesia 
khususnya Pati tetapi Desa Kajen ini masih tetap mempertahankan ciri khas 
sebagai desa santri yaitu tradisi  orang-orang NU atau tradisional.   
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Kajen adalah sebuah nama salah satu desa yang terletak di Kecamatan 

Margoyoso Kabupaten Pati. Wilayahnya cukup luas dan terkenal di kalangan 

masyarakat umum. Setiap hari banyak orang yang mengunjungi desa itu. Hal ini 

disebabkan karena selain mempunyai pasar, di daerah itu juga terdapat sebuah 

tempat yang merupakan makam seorang  kyai, seperti diantaranya adalah makam 

Kyai Ahmad Mutamakkin dan Kyai Rangga. Keramaian dan kunjungan lebih 

banyak terjadi ketika hari Kamis sore dan Jumat pagi, karena menurut 

kepercayaan masyarakat  setempat  secara umum, hari itu diibaratkan sebagai hari 

"kepulangan". Hari kepulangan ini berarti orang yang sudah meninggal akan 

pulang ke rumah masing-masing. Dengan kepercayaan semacam ini dari 

masyarakat kemudian  muncullah suatu konsep pemikiran bahwa apabila kita 

bertamu (Ziarah) ke rumah seseorang, maka orang yang dituju itu sedang berada 

di rumah, sebab hari itu adalah hari "kepulangan" . 

Disamping  terdapat pasar dan makam yang  banyak dikunjungi 

masyarakat untuk  berziarah, di Desa Kajen ini kegiatan  masyarakat yang 

berkembang sangat kental sekali karakteristik keislamannya. Dengan kegiatan 

masyarakat yang  bersifat  keislaman ini, menyebabkan  Desa Kajen sangat 

terkenal di kalangan masyarakat secara menyeluruh, khususnya wilayah yang 

  1 
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berada di Kabupaten Pati dan di luar Kabupaten Pati umumnya. Kegiatan-kegiatan 

itu diantaranya adalah pendidikan (pondok pesantren), seni musik (rebana), seni  

bangunan (masjid), seni kerajinan (kerudung dan sulaman), kegiatan  Muslimat, 

kegiatan Fatayat dan Ansor ditambah lagi kondisi masyarakat yang harmonis 

aman tentram dan  damai. 

Hal di atas apabila dikaji berdasarkan sejarah penyebaran Islam, sangat  

relevan sebab sejak zaman dahulu sampai sekarang penyebaran Islam yang 

dilakukan oleh para Wali di Jawa khususnya dan  di luar Jawa umumnya 

mempunyai karakteristik yang salah satunya adalah dengan pendidikan dan 

kebudayaan. Di sini para Wali tidak hanya membiarkan kebudayaan lama, tetapi 

juga menciptakan kebudayaan baru yang bercirikan gabungan antara unsur Islam 

dan Jawa. Masuknya agama Islam di Jawa membawa pengaruh yang besar dalam 

kehidupan, alam pikiran bangsa Indonesia. Bahkan telah memberikan dan 

menentukan arah  baru serta corak khusus pada budaya bangsa zamannya. Hasil 

kebudayaan Islam dapat dilihat juga pada perkembangan agama Islam di suatu 

daerah, misalnya di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati hampir 

90% kegiatan masyarakat yang  berkembang bernafaskan Islam. 

Suatu pemikiran yang rasional apabila dikaitkan dengan keterangan diatas,  

ketika masyarakat (daerah Margoyaso dan sekitar di Kabupaten Pati)  mendapat 

pertanyaan ke mana mereka akan pergi berziarah setiap Kamis sore dan Jumat 

pagi, secara otomatis pasti mereka akan menjawab ke "desa santri". Demikian 

pula bagi mereka yang bertanya secara otomatis di dalam pikiran akan terlintas 

nama sebuah desa yang tidak lain dan sudah terkenal di kalangan masyarakat 
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secara umum adalah Desa Kajen khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah 

Pati. Sehingga dalam sejarah perkembangannya nanti, Desa Kajen ini mendapat 

sebutan sebagai "desa santri". 

Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Pati mendapat sebutan sebagai desa 

santri dari masyarakat ini, tidak lain di dorong oleh hal-hal yang telah diterangkan 

diatas. Sebutan ini muncul dari inisiatif masyarakat sendiri yang sudah mengenal 

karakteristik desa itu dan hampir sebagian besar seluruh masyarakat mengenal 

baik karakteristiknya. Sehingga mereka dengan mudah memunculkan sebuah 

konsep pemikiran yang sesuai dan benar-benar nyata dengan keadaan yang 

mereka lihat dengan menyatakan bahwa Desa Kajen adalah "desa santri". 

Terlebih-lebih apabila diamati dari kegiatan masyarakat yang berkembang sangat 

kelihatan jelas sekali corak keislamannya.                   

Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mendapat sebutan 

sebagai desa santri kira-kira tahun 1900-an. Sebutan ini dimulai sejak Islam 

Dalam perkembangannya kira-kira tahun 1900-an keatas Desa Kajen ini selalu 

mendapat sorotan dari berbagai penjuru masyarakat dalam setiap kegiatannya 

diantaranya seperti seni musik (rebana) dan kerajinan (kerudung dan sulaman), 

serta pondok pesantren yang terkenal di seluruh penjuru masyarakat baik dalam 

Kabupaten Pati maupun luar Kabupaten Pati.  

Kyai Ahmad Mutamakkin sebagai penyebar agama islam pertama di Desa 

Kajen telah meninggalkan beberapa peninggalan-peninggalan islam yang 

menunjukkan bahwa agama islam berkembang pesat pada waktu itu dan hal ini 

dapat digunakan sebagai bukti bahwa Kajen dapat disebut sebagai desa santri. 
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Diantara peninggalan-peninggalan islam itu adalah Masjid Jami’ Al Muttakin, 

kolam atau parit, serambi atau teras, mimbar, empat saka guru, bangunan makam, 

kentongan atau bedug, menara, tempat wudlu, mikhrob. Dengan adanya 

peninggalan ini mendorong masyarakat Desa Kajen lebih bersemangat dalam 

mengembangkan nilai-nilai islam dan berusaha melanjutkan perjuangan Kyai 

Ahmad Mutamakin dalam menyebarkan islam. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan 

masyarakat Desa Kajen sehari-hari. 

Hal yang khas dalam masyarakat Desa Kajen ini adalah adanya hari 

peringatan meninggalnya Kyai Ahmad Mutamakin atau sering disebut khool. 

Puncaknya adalah adanya upacara buka luwur yang diawali dengan buka kelambu 

pada tanggal 10 Muharam. Selain itu tata cara perilaku masyarakat di desa ini juga 

sangat menonjol sekali dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang khas itu antara 

lain sebagian besar penduduknya banyak yang memakai sarung baik laki-laki dan 

perempuan. Walaupun berada di  dalam rumah sebagian besar perempuan yang 

ada di desa ini tetap memakai sarung, baju panjang dan berjilbab. 

Dengan demikian apabila ditinjau dari aspek kegiatan masyarakat yang 

bernafaskan islam, Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati telah 

memenuhi syarat mendapat sebutan sebagai desa santri. Di sini nanti penulis akan 

memaparkan sejarah munculnya Desa Kajen dari awal keberadaannya dan latar 

belakang sebutan sebagai desa santri serta perkembangan Desa Kajen Kecamatan 

Margoyoso Kabupaten Pati sebagai desa santri pada tahun 1994-2004. 
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B. Rumusan Masalah 

Untuk mengetahui lebih lanjut dan jelas tentang perkembangan Desa 

Kajen kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati sebagai desa santri pada tahun 1994-

2004 akan dibahas dalam beberapa permasalahan sebagai berikut : 

 

1. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi Desa Kajen Kecamatan 

Margoyoso Pati mendapat sebutan sebagai desa santri ? 

2. Bagaimanakah sejarah munculnya Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Pati dari  

awal keberadaannya ? 

3. Bagaimanakah perkembangan Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten 

Pati sebagai desa santri pada tahun 1994-2004?  

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup ditentukan dengan tujuan agar tidak terjadi kekacauan 

dalam interpretasi masalah. Ruang lingkup sejarah lokal menurut I Gde Widja 

adalah suatu bentuk tulisan dalam lingkup terbatas meliputi lokalitas tertentu. 

Ruang lingkup penelitian tentang perkembangan Desa Kajen Kecamatan 

Margoyoso Kabupaten Pati sebagai desa santri pada tahun 1994 adalah mencakup 

lingkup spasial atau wilayah dan lingkup temporal atau waktu. 

“Aspek kesatuan sosial spasial dari unit historis terutama berkaitan dengan 

usaha membuat kategori-kategori batas lingkungan kompleks peristiwa sejarah 

yang bervariasi dari skup unit yang sangat luas sampai ke unit-unit yang sangat 

terbatas” (Widja, 1939:32). Maka skup spasial dalam penelitian ini adalah 
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Kecamatan Margoyoso, tetapi untuk sentral penelitiannya adalah Desa Kajen dan 

masyarakatnya, dengan pertimbangan Desa Kajen sebagai pusat dari kegiatan-

kegiatan yang bernafaskan Islam. 

Ruang lingkup temporal atau waktu dari penelitiannya ini adalah 1994 

sebagai awal dari modernisasi berbagai aspek kegiatan di masyarakat Desa Kajen.  

This circumstances had been expressed in the desertation of “Students’ 

Aspirations And Self – Concept In Relation To The Curriculum Design” by A. 

Munir Sonhadji that around 1990’s in Margoyoso area, there has been some 

transportation such as : mini bus, or truck. Those vehicles are personal property 

and rent for athers. Beside that, in 1970, the family plan program had begun in 

this area. Comunication equipment like radio television, news paper, magazine, 

and pamphlet has been known by the society (Sonhaji, 1983:6-20). Penelitian ini 

didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam dekade tahun 1994 Desa Kajen ini 

telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat maju pesat in. Dengan batasan 

ruang lingkup spasial dan temporal ini penulis ingin mengetahui perkembangan 

Desa Kajen kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati sebagai desa santri pada tahun 

1994-2004 

 

D. Tinjuan Pustaka  

Pustaka Sejarah yang mengungkapkan tentang perkembangan Desa Kajen 

sebagai desa santri sampai saat ini masih sedikit sekali jumlahnya, sumber-sumber 

itupun tidak seluruhnya dapat diberikan bahan keterangan dan pembuktian yang 
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bernilai ilmiah. Dengan kata lain, sumber itu banyak berupa legenda-legenda yang 

kadang-kadang kurang dapat dipertanggungjawabkan nilai kebenarannya. 

Dalam penelitian ini digunakan buku Sejarah tentang Desa Kajen. Buku 

yang merupakan hasil karya seseorang termasuk dalam  historiografi modern yang 

mengandung ciri-ciri khusus. Pembaca atau peneliti perlu mengadakan analisa dan 

interpretasi terhadap fakta yang ditemukan, berlandaskan pengetahuan budaya 

magis religius yang melungkupi makna dan tujuan penulisan sejarah masa itu. 

Sebelum Islam masuk ke Indonesia, agama yang berpengaruh adalah 

Hindu dan Budha. Demikian pula kebudayaan yang berkembang dalam 

masyarakat Indonesia juga dipengaruhi oleh agama tersebut. Islam masuk  ke 

Indonesia sejak abad ke-7 tetepi baru mulai berkembang pesat pada abad 13 dan 

puncak perkembangannya abad 15-17 M. Berkembangnya proses  Islamisasi yang 

terjadi di Indonesia mulai pula terjadi proses perubahan sosial budaya ke arah 

pembentukan budaya baru yang bernafaskan Islam. Akan tetapi karena 

kebudayaan yang berkembang di nusantara sebelumnya sudah  begitu kuat di 

lingkungan masyarakat, maka perkembangan kebudayaan Islam tidak 

menggantikan kebudayaan yang sudah ada. 

Perubahan sosial adalah “suatu bentuk peradaban umat manusia akibat 

adanya eskulasi perubahan alam, biologis, fisik yang terjadi sepanjang kehidupan 

manusia” (Salim, 2002:1). Seorang Fisikawan yang bernama Fritjof Copra (1981) 

adalah salah seorang pemikir yang telah mengantisipasi “sebuah titik balik 

peradaban manusia dengan memakai pertemuan kekuatan sain, masyarakat dan 

kebangkitan kebudayaan” (Salim, 2002:2). Perubahan sosial sebetulnya bukan  
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merupakan satu titik, dua titik perubahan sikap komunitas suatu masyarakat akibat 

berubahnya suatu tatanan masyarakat atau perubahan yang terjadi karena 

dipakainya ide-ide inovatif, tetapi suatu gerak perubahan yang sangat besar dan 

dahsyat. 

Proses perubahan sosial berlangsung sepanjang sejarah hidup manusia 

pada tingkat komunitas baik lokal, regional dan global seperti yang dikatakan di 

atas bahwa perubahan sosial adalah proses yang meliputi bentuk keseluruhan dari 

aspek kehidupan masyarakat, maka secara otomatis unsur-unsur yang ada dalam 

masyarakat ikut berubah. Diantaranya adalah: 

1. kategori sosial adalah “kesatuan manusia yang diwujudkan karena adanya 

suatu ciri atau suatu kompleks ciri-ciri objektif yang dapat dikenakan kepada 

manusia-manusia itu sendiri” (koentjaraningrat, 1979:149). 

2. golongan sosial adalah “kesatuan manusia yang ditandai oleh ciri-ciri tertentu 

dan memiliki identitas idealisme” (Simanjuntak, 1994:106). 

3. komunitas adalah “suatu kesatuan hidup manusia, yang menempati suatu 

wilayah yang nyata dan berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat, serta 

yang terikat oleh suatu rasa identitas komunitas” (Koentjaraningrat, 

1979:148). 

4. kelompok dan perkumpulan sosial adalah “suatu kelompok atau group juga 

merupakan suatu masyarakat karena memenuhi syarat-syaratnya, dengan 

adanya sistem interaksi antara para anggota dengan adat istiadat serta sistem 

norma yang mengatur interaksi itu dengan adanya kontinuitas serta dengan 
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adanya rasa identitas yang mempersatukan semua anggota tadi” 

(Koentjaraningrat, 1979:154). 

Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan adalah 

adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini berkaitan dengan sebab 

yang bersumber dari masyarakat itu sendiri : 

a. bertambah atau berkurangnya penduduk 

pertambahan penduduk yang sangat cepat di pulau Jawa menyebabkan 

terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama lembaga-lembaga 

kemasyarakatannya. 

b. penemuan-penemuan baru 

suatu proses sosial dan kebudayaan yang besar, tetapi yang terjadi dalam 

jangka waktu yang tidak terlalu lama adalah inovasi. Proses tersebut meliputi 

suatu penemuan baru, jalannya unsur kebudayaan baru yang tersebar ke lain-

lain bagian masyarakat dan cara-cara unsur kebudayaan baru tadi diterima, 

dipelajari dan akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan. 

c. pertentangan-pertentangan dalam masyarakat 

umumnya masyarakat tradisional di Indonesia bersifat kolektif. Segala 

kegiatan didasarkan pada kepentingan masyarakat. Kepentingan individu 

walaupun diakui, tapi mempunyai fungsi sosial. Tidak jarang timbul 

pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompoknya, 

yang dalam hal-hal tertentu dapat menimbulkan perubahan-perubahan. 
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d. terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri 

revolusi yang meletus pada bulan Oktober 1917 di Rusia telah menyulut 

terjadinya perubahan-perubahan besar Negara Rusia yang mula-mula 

mempunyai bentu kerajaan absolut berubah menjadi diktator proletariat yang 

dilandaskan pada doktrin Marxis. Segenap lembaga kemasyarakatan, mulai 

dari bentuk negara sampai keluarga batih mengalami perubahan-perubahan 

yang mendasar.  

Sebab yang berkaitan dengan masalah eksternal adalah sebab yang berasal dari 

luar masyarakat diantaranya adalah : 

1) sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang ada di sekitar masyarakat. 

terjadinya gempa bumi, taufan, banjir besar, munkin menyebabkan masyarakat 

yang mendiami daerah tersebut terpaksa harus meninggalkan tempat 

tinggalnya. Apabila masyarakat mendiami tempat tinggal yang baru maka 

mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang baru tersebut. 

Kemungkinan hal tersebut mengakibatkan perubahan-perubahan pada 

lembaga-lembaga masyarakatnya. Sebab yang bersumber dari lingkungan 

fisik, kadang-kadang disebabkan oleh tindakan para warga masyarakat itu 

sendiri. 

2) peperangan dengan negara lain 

peperangan dapat menyebabkan perubahan karena biasanya negara yang 

menang akan memaksakan kebudayaannya pada negara yang kalah. 

Contohnya adalah  negara yang kalah  dalam PD II banyak sekali mengalami 

perubahan dalam lembaga kemasyarakatannya seperti Jerman dan Jepang.  
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3) pengaruh kebudayaan masyarakat lain 

apabila sebab-sebab perubahan bersumber pada masyarakat lain, maka itu 

mungkin terjadi  karena kebudayaan dari masyarakat lain melancarkan 

pengaruhnya. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat 

mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. 

Artinya masing-masing masyarakat mempengaruhi masyarakat lainnya, tetapi 

juga menerima pengaruh dari masyarakat yang lain itu. 

 (Soerjono Soekanto, 2002:351-352) 

Perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, 

norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga 

kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, 

interaksi sosial dan lain sebagainya. Karena luasnya bidang dimana mungkin 

terjadi perubahan-perubahan tersebut maka bilamana seseorang hendak membuat 

penelitian perlulah terlebih dahulu ditentukan secara tegas, perubahan apa yang 

dimaksudkan. Dasar penelitiannya mungkin tidak akan jelas, apabila hal tersebut 

tidak dikemukakan terlebih dahulu. Dengan diakuinya dinamika sebagai inti jiwa 

masyarakat, banyak Sosiolog modern yang mencurahkan perhatiannya pada 

masalah-masalah perubahan sosial dan kebudayaan dalam masyarakat.     

Ekologi sosial dan budaya, penting diberi perhatian karena seperti 

dikatakan Wirth (1938) di dalam buku yang berjudul Agama Priyayi tulisan 

Zainuddin Maliki bahwa “perkembangan kota sesungguhnya berkait dengan 

sistem sosiokultural yang menjadi referensi warganya” (Maliki, 2004:108-109). 

Maliki (2004:108-109) dalam penafsirannya menarik kesimpulan sebagai berikut. 

  



 12

 Referensi budaya itu berpengaruh bagi perkembangan kota. Sebaliknya 
perkembangan kota juga akan menentukan apresiasi warga terhadap nilai-
nilai sosiokultural tertentu. Dialektika antara perkembangan kota dan 
ekologi sosiokultural itulah yang menentukan corak perkembangan kota, 
baik dalam memberikan makna sosial kota, distribusi spasial, segresi 
etnis, pengelolaan berbagai sumber material dan berbagai pelembagaan 
atau pengorganisasian masyarakatnya.Wirth dari Chicago school 
mempunyai perspektif yang memandang bahwa kota Surabaya adalah 
sebuah kota yang tidak berkembang secara konsentris, meski pada 
awalnya memang tampak demikian. Namun dalam perkembangannya 
dikemudian hari, perkembangan kota Surabaya ini lebih bersifat multiple 
nuclei, kota berinti ganda, mengingat kota ini memiliki banyak pusat 
pertumbuhan. 
 
Dari perspektif Wirth tersebut diatas terhadap Kota Surabaya apabila 

dianalisis “terdapat suatu titik persamaan dalam perkembangan sejarah kota. Titik 

persamaan tersebut adalah bahwa sejarah perkembangan Desa Kajen sebagai desa 

santri yang dikaji penulis ini mempunyai persamaan sejarah perkembangan desa 

dengan Kota Surabaya” (Maliki, 2004:108-109). 

Berdasarkan perspektif Wirth diatas dapat dilihat pula bagaimanakah 

perkembangan Desa Kajen seperti perkembangan Kota Surabaya. Dari perspektif 

Wirth itu dapat dilihat bahwa Kajen adalah sebuah desa yang tidak berkembang 

secara konsentris, walaupun pada awalnya memang tampak demikian. Namun, 

dalam perkembangannya, Desa Kajen ini bersifat multiple nuclei, desa berinti 

ganda, mengingat di desa ini memiliki banyak pusat pertumbuhan seperti pusat 

pendidikan Islam (pondok pesantren), kesenian (musik rebana), kerajinan 

(kerudung dan sulaman), seni bangunan (masjid) dan makam seorang kyai. 

Perkembangan Desa Kajen ini bukan hanya sebagai pusat pemerintahan dan 

ekonomi tetapi perkembangan sosial yang luar biasa lebih membuat  desa ini 

semakin tersohor dikalangan masyarakat luas. Terutama kegiatan keagamaannya 
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yang bersifat Islami dan mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan 

desa lainnya. 

Di sisi lain yang menarik untuk keperluan etnografis ini ialah warisan 

masa lalu yang masih cukup berpengaruh terhadap kehidupan kultural dan 

terutama keagamaan. Masjid yang di dalamnya terdapat makam Kyai Ahmad 

Mutamakin sebagai penyebar awal Islam di Desa Kajen masih terpelihara dengan 

baik dan memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk perilaku keagamaan 

terhadap banyak warga desa,  termasuk terhadap perilaku keagamaan elit 

penguasa di desa ini. Meskipun di desa ini dihimpit terus menerus oleh berbagai 

simbol-simbol perubahan dan modernitas. 

            

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tentang perkembangan Desa 

Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati sebagai desa santri  pada  tahun 

1994-2004 adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi latar belakang Desa 

Kajen Kecamatan Margoyoso Pati mendapat sebutan sebagai desa santri. 

2. Untuk mengetahui sejarah munculnya Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Pati 

dari awal keberadaanya. 

3.  Untuk mengetahui perkembangan Desa Kajen Kecamatan Margoyoso 

Kabupaten Pati sebagai desa santri pada tahun 1994-2004. 
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F.  Manfaat Penelitian 

Dari penelitian tentang perkembangan Desa Kajen Kecamatan Margoyoso  

Kabupaten Pati sebagai desa santri pada tahun 1994-2004, dapat diperoleh 

manfaat antara lain : 

1. Secara teoritik 

a. Memberikan penjelasan informasi tentang perkembangan Desa Kajen 

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati sebagai desa santri. 

b. Menghilangkan keraguan mengenai sebutan Desa Kajen Kecamatan 

Margoyoso Kabupaten Pati sebagai desa santri. 

c. Menghilangkan kebimbangan mengenai adanya kepastian yang maksimal 

mengenai informasi perkembangan Desa Kajen Kecamatan Margoyoso 

Kabupaten Pati sebagai desa santri. 

2. Secara praktik 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, pemikiran dan perbandingan 

dalam penulisan selanjutnya. 

b. Dapat memberikan pengetahuan baru dalam khasanah sejarah lokal 

mengenai islamisasi di daerah Pati baik terhadap pengajaran sejarah maupun 

masyarakat luas. 

 

G. Metode Penelitian 

Permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini merupakan 

penelitian mengenai perkembangan Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Pati 
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sebagai desa santri pada tahun 1994-2004 metode yang digunakan adalah metode 

sejarah. 

1. Pengertian Metode Sejarah 

Metode sejarah merupakan alat yang dipergunakan oleh sejarawan untuk  

menyusun sejarah. Metode sejarah dalam arti umum adalah penyelidikan atas 

suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif 

historis adalah Metode sejarah mengenalkan cara-cara penelitian dan penulisan 

sejarah. Dalam arti khusus metode penelitian sejarah menurut Garraghan 

(1957:33) adalah “seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan 

sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan 

sintesis dari hasil-hasil yang dicapai bentuk tertulis” (Abdurrahman, 1999:43). 

Sumber-sumber sejarah tersebut diantaranya adalah peninggalan Kyai Ahmad 

Mutamakkin yang berupa benda-benda seperti masjid, buku sejarah tentang Desa 

Kajen dan wawancara dengan beberapa informan yang banyak pengalaman 

tentang Desa Kajen ini.       

Dalam penyusunan hasil penelitian, peneliti dihadapkan pada tahap 

pemilihan metode atau teknik pelaksanaan penilaian. Metode sejarah sangat 

membantu sejarawan untuk melakukan proses pengajian dan pengujian kebenaran 

rekaman dan peninggalan-peninggalan masa lampau dan menganalisa secara 

kritis. Sehingga dalam melakukan penelitian sejarah seorang sejarawan tidak bisa 

lepas dari sebuah metode sejarah. 
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2.  Langkah-Langkah Penelitian Sejarah 

Sesuai dengan langkah-langkah yang diambil di dalam keseluruhan 

prosedur, terdapat empat langkah dalam prosedur penelitian sejarah (Nugroho 

Susanto, 1971 :17) yaitu : 

a. Heuristik 

Heuristik ialah kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau. Jejak-

jejak masa lampau daripada sejarah sebagai peristiwa merupakan sumber-

sumber bagi sejarah sebagai kisah. Usaha kita untuk menemukan sumber-

sumber bagi penelitian sejarah yang hendak kita lakukan akan sangat sukar 

jika kita tidak mengadakan klasifikasi atau penggolongan daripada sekian 

banyaknya sumber. Berbagai ahli metodologi telah mencoba membuat 

klasifikasi sumber dari yang sangat sederhana sampai yang bercabang-

cabang. “Klasifikasi yang sederhana misalnya membagi sumber sejarah 

menjadi tiga macam yaitu (1) sumber benda (bangunan, perkakas, senjata), 

(2) sumber tertulis (dokunen), (3) sumber lisan (hasil wawancara)” 

(Gottschalk, 1975:18). 

“Heuristik berasal dari kata Yunani heuriskein yang artinya 

memperoleh” (Reiner, 1989:113). Sebutan ini merangsang optimisme 

murid, selama sebutan ini melihat ke depan untuk menghasilkan penelitian 

yang gemilang. Heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan yang umum 

dan sedikit mengetahui tentang bagian-bagian yang pendek. Menurut 

Helpen (Reiner, 1989:114) “heuristik bukanlah proses yang sembarangan, 
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pemikiran dokumen-dokumen dengan sendirinya merupakan bagian dari 

sejarah”. 

Kegiatan yang dilakukan dalam metode mengumpulkan sumber-

sumber seperti, buku-buku atau literatur yang sesuai dengan topik 

penelitian, arsip atau dokumen, surat kabar, peninggalan-peninggalan 

terlukis. Heuristik tidak akan berhasil tanpa dasar yang kuat dan luas 

mengenai sejarah konvensional. Sumber sejarah ada bermacam-macam 

diantaranya : 

a) Sumber Lisan 

Sumber lisan secara metodologis merupakan bahan inti bagi sejarah 

lisan. “Pengetahuan tentang kejadian masa lampau didasarkan pada data 

atau informasi yang masih tersebar secara lisan” (Abdurrahman, 1999:37). 

Sumber lisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

wawancara dengan masyarakat yang tinggal di Desa Kajen dan daerah 

sekitar. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan guru 

dari sekolah Assalafiyah Kajen, Bapak kepala desa, bapak modin dan 

beberapa santri yang ada di pondok pesantren. 

b)  Sumber Tulisan 

 Sumber tertulis adalah “kumpulan data verbal yang berbentuk 

tulisan dalam arti sempit biasanya disebut dokumen” (Abdurrahman, 

1999:31). Sumber tulisan dapat merupakan bahan yang sengaja ditulis 

untuk dimasukkan sebagai bahan sejarah misalnya, buku-buku lama tentang 

sejarah, kanal, kronik catatan peristiwa, buku peringatan, buku harian, 
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notulen, resolusi, daftar kepegawaian dan lain-lain. Bahan yang tidak 

sengaja ditulis untuk bahan sejarah antara lain arsip dan dokumentasi, 

berita-berita pemerintah, naskah perjanjian, surat kabar, majalah dan 

sebagainya. Sumber tulisan yang digunakan penulis untuk penelitian ini 

adalah buku-buku tentang sejarah Desa Kajen, dokumentasi dan buku-buku 

lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

Sumber-sunber lisan dan tulisan dibagi atas dua jenis yaitu: 

1) Sumber Primer 

Sumber primer adalah “sumber-sumber yang keterangannya 

diperoleh secara langsung oleh yang menyaksikan peristiwa itu dengan 

mata kepala sendiri” (Gottschlalk, 1975:19). Sumber primer yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung 

dengan responden untuk memperoleh keterangan mengenai sejarah 

Desa Kajen dan perkembangannya sebagai desa santri, catatan 

organisasi, dokumen, bentuk-bentuk kegiatan organisasi dalam 

masyarakat Desa Kajen, tradisi dan upacara yang dilakukan masyarakat 

setempat dan perkataan dari orang-orang Desa Kajen. 

2) Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah “sumber yang keterangannya diperoleh 

oleh pengarangnya dari orang lain atau sumber lain” (Gottschlalk, 

1975:19). Biasanya sejarawan bertumpu kepada sumber sekunder yang 

berasal dari buku-buku tangan kedua sejarawan lain untuk memperoleh 
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pengetahuan mengenai latar belakang yang diperlukan guna mengenali 

dokumen-dokumen sezaman.  

Sumber sekunder yang penulis gunakan dalam dalam penelitian ini 

adalah: 

(a) Studi Pustaka 

Studi pustaka yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan untuk 

memperoleh data dengan membaca buku-buku, majalah, arsip, 

dokumen dan sebagainya. Untuk itu penulis telah mengunjungi 

beberapa tempat untuk mencari  sumber tersebut yaitu : 

perpustakaan jurusan sejarah FIS UNNES Semarang, perpustakaan 

pusat UNNES dan perpustakaan wilayah Semarang. 

(b) Observasi 

Observasi yang dimaksud di sini adalah kegiatan untuk 

mengamati secara langsung pada objek penelitian untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti. 

Dalam hal ini peneliti melakukan kunjungan lapangan ke para 

informan yang berkompeten  terhadap permasalahan penelitian. 

(c) Wawancara 

Metode wawancara digunakan oleh peneliti sebagai alat 

pengumpul data langsung mengenai beberapa jenis data sosial 

karena tidak semua data yang diperoleh melalui observasi dapat 

memenuhi kebutuhan dalam menjawab permasalahan yang sedang 

diteliti. Dalam memperoleh informasi ini penulis melakukan 
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wawancara dengan dengan salah seorang guru dari sekolah 

Assalafiyah Kajen, Modin Desa Kajen dan Santri di salah satu 

pondok pesantren di Kajen. 

(d) Sumber Visual 

“Sumber visual merupakan  bahan-bahan peninggalan masa 

lalu yang berwujud benda atau bangunan merupakan warisan 

kebudayaan lama, warisan yang berbentuk arkeologis, epigrafis dan 

numismatik” (Hugiono&Poerwantana, 1992:31). Sumber benda 

yang penulis gunakan adalah masjid, peralatan yang ada di dalam 

masjid dan makam. 

b. Kritik Sumber 

Setelah menemukan  sumber-sumber, maka sumber-sumber itu diuji 

dengan kritik. Tujuan dari  kritik adalah untuk menyeleksi data menjadi 

fakta.. Di kalangan masyarakat umum, biasanya data dan fakta 

dicampuradukkan tetapi sesunggguhnya ada bedanya. Data ialah semua 

bahan, fakta ialah bahan yang sudah lulus uji dengan kritik, itu baru fakta. 

Jadi fakta itu sudah terkoreksi. Setelah kita memperoleh fakta yang cukup, 

maka kita harus melakukan usaha merangkaikan fakta-fakta itu menjadi 

sesuatu keseluruhan yang masuk akal. 

 Menurut Nugroho Susanto, 1978:11-12 menyatakan  kritik ada  dua macam 

yaitu: 
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(1) Kritik Ekstern 

Kritik ekstern ini menyangkut dokumen-dokumennya. Apabila ada 
sebuah dokumen, misalnya kita teliti apakah  dokumen itu memang 
yang kita kehendaki atau tidak, apakah palsu atau sejati, apakah 
masih utuh atau sudah diubah sebagian-sebagian. Kritik ekstern 
berkaitan dengan persoalan sumber sebagai sumber yang kita 
butuhkan. Kritik ekstern  bertugas menjawab tiga pertanyaan 
mengenai sesuatu sumber: 
a. apakah sumber itu memang sumber yang kita kehendaki ? 
b. apakah sumber itu asli atau turunan ? 
c. apakah sumber itu utuh atau sudah diubah ? (Gottschlalk, 
1975:20). 
 
Reiner (1987:116-117) menyatakan bahwa. 

Dalam melakukan kritik ekstern kita harus ingat bahwa kalau pilihan 
itu hanya terhadap otentisitas ini adalah penipuan dan kepalsuan. 
Kritik ekstern, karena itu dapat diterapkan secara negatif guna 
menjaga agar jejak yang dinyatakan tanpa   bukti-bukti penipuan 
atau pemalsuan. Kritik ekstern mencoba untuk melihat apakah suatu 
dokumen merupakan suatu jejak yang dipalsukan  
 

Adapun langkah-langkah dalam melakukan kritik ekstern yaitu 

mencari sumber-sumber primer dan sekunder di beberapa tempat yaitu 

Perpustakaan Jurusan Sejarah FIS UNNES, Perpustakaan Pusat UNNES, 

Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah, Perpustakaan Daerah Kabupaten Pati, 

Kantor Kelurahan dan Kecamatan Desa Kajen Margoyoso, lembaga-

lembaga pendidikan di Desa Kajen. 

Hasil yang penulis dapatkan dalam pengumpulan data berupa 

keterangan-keterangan, arsip-arsip, ataupun buku-buku yang diperoleh 

dari berbagai perpustakaan atau institusi lain. Sumber yang diperoleh dari 

tahap awal adalah proses  pemilihan, setelah sumber terkumpul baru 

diseleksi sesuai dengan permasalahan yang akan dijawab. Sumber tersebut 

diyakini kebenarannya karena telah ada proses cross chek dari sumber-
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sumber yang berbeda asalnya tetapi mengandung isi yang sama 

memperhatikan penulis dan institusi yang menerbitkan maka, penulis 

percaya akan keotentikan sumber tersebut. Dalam penelitian ini penulis 

melakukan kritik ekstern dengan melakukan cross chek antara isi buku 

dengan informasi yang diperoleh dari beberapa informan di lapangan. 

   (2)    Kritik Intern 

Apabila kita sudah puas mengenai suatu dokumen, artinya kita 

sudah yakin bahwa memang dokumen itulah yang kita kehendaki baru kita 

menilai isinya dan menilai isinya ini dilakukan dengan kritik intern. Kritik 

intern  berdasarkan jenis sumber sejarah dapat berupa biografi, memoir, 

buku harian, surat kabar dan  inskripsi. Kritik intern mulai bekerja setelah 

kritik ekstern selesai menentukan, bahwa dokumen yang kita hadapi 

memang dokumen yang kita cari. Kritik intern  harus membuktikan bahwa 

kesaksian yang diberikan oleh suatu sumber itu memang dapat dipercaya. 

Buktinya dapat diperoleh melalui dua cara : 

(a)    Penilaian Intrisik 

“Penilaian ini dimulai dari penentuan sifat daripada sumber-sumber 

itu” (Nugroho Susanto, 1971:21). Apabila sesuai dengan topik maka dapat 

digunakan sebagai acuan. Dalam kegiatan ini penulis mencoba 

membandingkan sumber buku yang sesuai dengan topik penelitian. 

(b) Perbandingan Sumber-Sumber 

Dalam  tahap ini penulis dalam upaya membuat perbandingan 

antara sumber-sumber yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang 
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tepat di mana penulis berhasil mendapatkan sumber sesuai peringkat 

sumber yang cukup untuk memenuhi persyaratan sebagai sumber. Pada 

tahap ini penulis telah melakukan perbandingan sumber antara buku yang 

berjudul AGAMA PRIYAYI dan hasil wawancara dengan beberapa 

informan. 

c. Interpretasi 

      Interpretasi adalah “menetapkan makna dan saling hubungan daripada 

fakta-fakta yang diperoleh secara itu” (Nugroho Susanto, 1971:17). 

“Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai bidang subyektivitas” 

(Kuntowijoyo, 1995:100). 

 Berdasarkan semua keterangan itu dapat kita susun fakta-fakta sejarah 

yang dapat kita buktikan kebenaranya. Menurut Gottschalk sebuah fakta 

sejarah atau Historycal fact adalah a particular derived directly or indirectly 

from historical documents and regurded as credible after careful testing in 

accordance with the canons of historical method. Dijelaskan bahwa fakta 

sejarah tidak sama dengan data sejarah atau jejak-jejak sejarah sebagai 

peristiwa. 

Proses menafsirkan fakta-fakta sejarah serta proses penyusunannya 

menjadi suatu kisah sejarah yang integral menyangkut proses seleksi sejarah. 

Dalam melakukan interpretasi penulis mengumpulkan fakta yang lepas satu 

sama lain yang dirangkai dan dihubung-hubungkan sehingga menjadi kesatuan 

yang harmonis dan masuk akal. Kemudian peristiwa-peristiwa yang satu 

dimasukkan di dalam keseluruhan konteks peristiwa-peristiwa lain yang 
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melingkunginya. Setelah menjadi satu kesatuan penulis kemudian 

menganalisa antara fakta dan data sehingga menjadi satu kesatuan kalimat 

yang jelas dan bermakna sehingga mampu mengambil kesimpulan secara 

benar. 

e. Historiografi 

Abdurrahman (1999:67) menyatakan bahwa. 

Fase terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi. Historiografi 
adalah penulisan sejarah yang berasal dari kata Graphein dalam 
bahasa Yunani (Nugroho Susanto, 1978:12). Tujuan kegiatan ini 
adalah untuk marangkaikan fakta-fakta menjadi kisah sejarah. 
Laporan penelitian ilmiah yang layak, penulisan hasil penelitian 
sejarah itu hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas 
mengenai proses penelitian subyek dari awal (fase perencanaan) 
sampai fase akhir (penarikan kesimpulan). 
 
Berdasarkan penulisan sejarah itu pula akan dapat dinilai apakah 

penelitiannya berlangsung sesuai prosedur yang dipergunakan tepat atau tidak, 

apakah sumber atau data yang mendukung penarikan kesimpulannya memiliki 

validitas dan reliabilitas yang memadai atau tidak. Penulisan sejarah akan 

dapat ditentukan mutu penelitian sejarah sendiri. 

 Abdurrahman (1999:68) menyatakan bahwa. 

Dalam tahap historiografi ini penulis berusaha menyusun cerita sejarah 
menurut peristiwa berdasarkan kronologi dan tema-tema tertentu 
menurut prinsip kebenaran dan imajinasi tertentu. Tujuannya agar 
dapat menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terpisah menjadi satu 
rangkaian peristiwa yang masuk akal dalam mendekati kebenaran. 
Penulis juga berusaha menyajikan bukti-bukti dan membuat garis-garis 
umum yang akan diikuti secara jelas oleh pemikiran pembaca. 
Sehingga peristiwa Sejarah itu dapat terungkap secara lengkap dan 
dengan detail fakta yang akurat menurut Hassan Usman (1996:171-
177). 
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Dalam tahap ini penulis berusaha merangkai semua fakta-fakta yang 

diperoleh menjadi sebuah tulisan dan kisah dari peristiwa yang terjadi di Desa 

Kajen pada tahun 1994-2004. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM DESA KAJEN TAHUN 1900-an 

 

 

A. Keadaan Geografi Desa Kajen 

Secara geografis Desa Kajen yang barada di wilayah Tayu (Pati paling 

Utara) dibentuk oleh gunung Muria yang berbukit-bukit, lembah di kakinya yang 

subur, serta tepian pantai yang landai dengan perairan laut yang tenang. 

Daerahnya terhampar dari ketinggian sekitar 300 m dari permukaan air laut di  

daerah lereng pegunungan hingga ke batas permukaan laut di daerah pantai. Kajen 

terletak di Kecamatan Margoyoso, kira-kira 18 km dari kota Pati ke arah Utara. 

Luas Desa Kajen  sekitar 63 hektar. Hampir seluruh wilayah di sana berupa 

pekarangan. Tidak ada  sawah sama sekali di desa itu. Luas tegalan seluruhnya 

kurang lebih 4 hektar yang terselip  diantara rumah penduduk. 

Tanah pertanian yang hampir tidak  ada  itu menyebabkan sebagian besar 

penduduk Desa Kajen harus bertumpu pada kegiatan perdagangan, jasa  angkutan 

dan menjadi buruh tani atau buruh pabrik di luar desa. Penduduk yang ingin 

bercocok tanam berusaha menyewa atau menyakap sawah di desa-desa sekitarnya. 

Burger (1930:17) melaporkan bahwa “pada saat itu banyak penduduk Desa Kajen 

yang menyewa sawah di Desa Bulumanis, Sidomukti dan lainnya”. Mereka juga  

pernah terjun dalam dunia industri pencelupan kain batik. Banyak pesantren yang 

menekuni usaha ini. Namun usaha ini macet ketika masuknya kain cita kembang 

impor pada sekitar tahun 1930-an. Kemudian pada sekitar tahun 1970-an di Desa 
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Ngemplak Kidul (desa sebelah barat Kajen) mulai mengembangkan industri 

tapioka, banyak penduduk yang mulai mengembangkan  usaha industri krupuk 

atau lebih dikenal krupuk tayamum. 

Desa Kajen yang terletak di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Jawa 

Tengah lebih populer dengan sebutan kampung pesantren. Desa yang 

keberadaanya jauh dari keramaian kota dan kebisingan deru kendaraan itu (sekitar 

18 km, sebelah utara kota Pati) padat  dengan berdirinya gedung-gedung 

perguruan, madrasah, balai ta’lim, dan pondok-pondok pesantren. Desa kecil 

tanpa istirahat yang sarat dengan berbagai kegiatan dan sangat kondusif untuk 

membentuk nuansa pendidikan yang beragam, mulai dari tingkat dasar sampai 

jenjang yang lebih tinggi. Dari sistem klasikal, non klasikal (sorongan), 

ketrampilan sampai ke tingkat Tahaffudhul Qur’an (menghafal Al-Qur’an). 

Keasrian Alamnya yang rindang, segarnya udara pedesaan serta air 

melimpah ruah yang berada 300 m diatas permukaan laut di lereng pegunungan 

sebelah timur gunung Muria, membuat para santriwan-santriwati merasa nyaman 

dan betah untuk tinggal beberapa lama. Kajen adalah potret sebuah desa yang 

unik, meskipun tidak mempunyai sawah seperti desa-desa yang lain, secara 

ekonomi masyarakat Kajen bisa dikatakan kecukupan. Bahkan setiap tahunnya 

orang yang berangkat menunaikan ibadah haji terus mengalami peningkatan. 

Mereka kebanyakan berdagang, hal ini didukung keberadaan santri yang 

jumlahnya ribuan. 

Sebagaimana diketahui banyak orang, desa yang tidak mempunyai sawah 

itu menyimpan sejarah panjang. Disamping popular dengan predikat atau julukan 
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“desa santri” dan menjadi objek ziarah umat islam dari berbagai daerah, di desa 

ini pernah hidup seorang yang suci bernama Kyai Haji Ahmad Mutamakin. Beliau 

adalah seorang waliyullah yang telah melintasi perjalanan perjalanan ritual yang 

tinggi dan telah berjasa basar dalam perintisan dan penyebaran agama islam. Hal 

ini terbukti dengan maraknya para zairin dari berbagai penjuru Indonasia yang 

hadir untuk berziarah. Utamanya setiap tanggal 10 Muharam yang diperingati 

dengan khidmat sebagai hari ulang tahun atau haul beliau. 
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B. Keadaan Sosial dan Politik Desa Kajen 

Di pusat Desa Kajen, tidak jauh dari makam Syekh Ahmad Mutamakkin 

terletak di kantor balai desa. Hanya saja kantor ini hampir tidak pernah dibuka. 

Penduduk yang memerlukan surat keterangan atau beruusan dengan pamong desa 

harus pergi ke rumah  carik desa yang sejak tahun 1986 merangkap sebagai 

pejabat sementara lurah. Dalam  beberapa tahun sampai tahun 1998 tidak ada 

lurah dari penduduk pribumi meskipun telah dicoba berkali-kali. Akhirnya dari 

kabupaten menugaskan pejabat di desa ini. Akhir tahun1998 barulah diadakan 

pemilihan lurah. 

Berbeda dengan desa-desa lain di Jawa, Kajen sama sekali tidak memiliki 

tanah bengkok maupun tanah bodo desa. Akibatnya tidak ada minat dari 

penduduk untuk menjadi pamong desa. Itulah sebabnya, seringkali jabatan 

pamong dibiarkan lowong. Baru sejak awal tahun 1970-an, bersamaan dengan 

usaha pembaharuan aparat birokrasi pemerintahan, jabatan pamong desa ini 

dilengkapi. Sebagai pengganti bengkok kepada pamong diberikan gaji perbulan 

sebesar Rp 20.000 untuk lurah, Rp13.000 untuk carik, Rp 8.000 untuk pamong 

desa lainnya. Akibatnya pekerjaan itu menjadi sambilan yang menyebabkan 

lemahnya kinerja pemerintahan Desa Kajen (Bizawie, 2001:8). 

Lemahnya aparat pemerintahan di Desa Kajen menyebabkan pengaruh 

kekuasaan pemerintah pusat sangat terbatas. Di lain pihak, ketiadaan tanah desa 

menyebabkan pendapatan desa ini sangat kecil. Pemasukan hanya diandalkan dari 

perolehan pendapatan ketika peringatan haul Syekh Ahmad Mutamakkin 10 Suro 
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setiap tahun. Meskipun demikian, kemakmuran desa ini boleh dikatakan melebihi 

desa-desa lainnya.  

Desa Kajen merupakan pusat perkembangan islam di daerah Kabupaten 

Pati. Sehingga wajar saja, pengaruh ulama atau Kyai lebih besar dibanding 

perangkat desa. Memang sejak abad 18 desa ini mempunyai historis yang 

istimewa. Selain merupakan  desa perdikan, di desa ini terdapat makam kyai 

Ahmad Mutamakkin yang mempunyai andil besar dalam mengembangkan islam 

di wilayah Kabupaten Pati. Bahkan pada awal abad 20 sekitar tahun 2000 telah 

berkembang menjadi pusat madrasah. Sekitar tahun 2000 Bersamaan dengan itu 

tumbuh pula pesantren-pesantren yang menjadi tempat pemondokan para murid. 

Hampir semua madrasah di desa ini merupakan usaha yang dikelola oleh para 

kyai dari pesantren. Dapat dihitung ada sekitar 35 pesantren putra-putri dan 4 

Madrasah di Desa Kajen yang jika dihitung keseluruhan santrinya bisa sampai 

5000 orang lebih. 

 

C. Keadaan Sosial Agama dan Budaya Masyarakat Desa Kajen 

Penduduk Desa Kajen mayoritas adalah beragama islam dan menganut 

faham yang  beraliran NU. NU adalah sebuah organisasi sosial keagamaan 

terbesar di Indonesia yang pernah berhadapan dengan streotip negatif yang 

muncul dari sejumlah kelompok yang mengklaim dirinya modernis. Memang NU 

pada dasarnya adalah identitas kultural keagamaan yang dianut mayoritas 

masyarakat Desa Kajen. Apapun jabatandan profesinya, pendidikan dan 

keahliannya, partai dan pilihan politiknya, jika ketika sholat subuh membaca doa 
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Qunut, ketika keluarganya meninggal dunia melakukan tadarus dan tahlilan dan 

ketika bulan mulud mereka gemar mendendangkan syair puja-puji dan salawat 

untuk kanjeng Nabi Muhammad, minimal tidak membid’ahkannya berarti mereka 

adalah  orang-orang NU (Abdul Fattah, 2006:xii). 

Berbicara mengenai orang-orang NU memang sangat mengasyikkan. 

Tingkah lakunya kadang-kadang dipandang asing oleh sebagian orang. Mungkin 

saja karena mereka belum banyak mengenal ritual itu dalam lingkungannya atau 

memang sudah mengenal, tetapi lantaran begitu fanatiknya orang-orang NU 

melakukannya mereka menjadi takjub. Misalnya tentang ziarah kubur, orang 

Indonesia sudah biasa ziarah ke makam ayah atau ibunya. Mungkin karena orang-

orang NU dalam hal ini terlalu bersemangat, sehingga mereka mengadakan 

urunan untuk mengadakan rombongan, berduyun-duyun pergi ziarah ke makam 

walisongo. Tradisi keagamaan yang dilakukan masyarakat Desa Kajen tercermin 

dalam tradisi yang dilakukan masyarakat NU. Tradisi ini dapat  dilihat dalam 

kehidupan sehari-hari dan umumnya dilakukan oleh semua masyarakat Desa 

Kajen. Tradisi masyarakat NU yang pada umumnya banyak dilakukan oleh 

masyarakat diantaranya adalah : 

1. “Sudah menjadi pemandangan di kalangan santri NU, kalau tidak kamis 

dan sore ya jum’at pagi mereka membiasakan diri berziarah ke kubur. 

Hal ini disebabkan waktu-waktu itu adalah waktu senggang bagi yang 

berlibur hari jum’at” (Abdul Fattah, 2006:184). Apabila mereka di 

pesantren, tentu makam kyai atau keluarga kyai yang dikunjunginya. 

Kalau santri bertepatan di rumah makam ibu bapak dan keluarganya yang 
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diziarahi. Ritual yang dikerjakan sangat bergantung pada santri tersebut. 

Bagi yang peka lingkungan, sebelum mengirim doa terlebih dahulu 

membersihkan lingkungan dari sampah dedaunan atau mengganti bunga-

bunga yang sudah kering diatas makam. Setelah itu  baru membaca Al 

Qur’an, kalimah Toyyibah, atau membaca surat yasin. Tidak ada batasan 

yang mengikat, semua dilakukan dengan ikhlas, lalu diakhiri dengan 

membaca  doa kepada Allah bukan selain-Nya. Mendoakan untuk diri 

sendiri, para kyai, bapak,  ibu, dan semua umat islam sebaiknya tidak 

ketinggalan. 

2. Berjabat tangan sesudah sesudah shalat 

“Berjabat tangan atau Mushafahah memang dianjurkan dalam islam, 

hukumnya adalah sunah” (Abdul Fattah, 2006:199). Berjabat tangan 

dapat dilakukan kepada orang sudah dikenal maupun yang belum kita 

kenal. Sama dengan salam.Tidak masalah penting punya prediksi bahwa 

orang itu adalah orang islam. Berjabat tangan ini tidak hanya dilakukan 

setelah shalat fardlu saja tetapi juga setelah shalat ba’diyah. Karena 

berjabat tangan dilakukan sebelum dan sesudah shalat, kemudian orang 

dapat berasumsi bahwa  berjabat tangan itu ada kaitannya dengan shalat. 

Hal ini tentu memerlukan kajian tersendiri . “Seharusnya berjabat tangan 

disunahkan ketika bertemu atau berpisah sedang berjabat tangan sesudah 

shalat sebenarnya tidak ada dalil” (Abdul Fattah, 2006:200). Akan tetapi 

lebih baik berjabat tangan itu dinisbatkan atas bertemu atau berpisahnya 

dengan kawan sesame muslim.  
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3. Haul 

Kata “Haul” berasal dari bahasa arab, artinya setahun (Abdul Fattah, 

2006:270). Peringatan haul berate peringatan genap satu tahun. 

Peringatan ini berlaku bagi keluarga siapa saja tidak terbatas pada orang-

orang NU saja. Akan tetapi bagi orang-orang NU, haul lebih bernuansa 

agamis ketimbang orang Jawa yang menyelenggarakannya. Gema haul 

akan lebih terasa dasyat apabila yang meninggal itu adalah seorang tokoh 

kharismatik ulama besar atau pendiri sebuah pesantren. 

“Rangkaian acara dalam haul ini bervariasi diantaranya adalah pengajian, 

tahlil akbar, mujahadah, musyawarah dan Halaqoh” (Abdul Fattah, 

2006:271). Dalam haul yang hadir sangat dipengaruhi besar kecil tingkat 

ketokohannya. Apabila tingkat nasional, tentu lebih banyak yang hadir 

daripada yang bawahnya. Sangat bisa dipastikan ribuan orang yang hadir 

itu 99% dari warga NU tingkat akar rumput sampai kyai dan ulama. 

Apabial ada warga lain mungkin sifatnya hanya undangan atau mereka 

yang simpati dengan acara haul. Dari sini dapat diketahui bahwa “ikatan 

batin” sebenarnya telah mendorong mereka untuk berpayah-payah hadir 

(Abdul Fattah, 2006:271). 

Dengan kehadiran warga yang ribuan itulah para penyelenggara lazimnya 

memandang perlu diadakan “pengajian” sebagai majelis santapan rohani. 

Boleh jadi mereka berbalik, yang terpenting adalah mendengarkan 

mauizhah hasanah di acara pengajian itu daripada ziarah ke makam yang 
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bersangkutan karena disana ada petuah dan nasehat misalnya tentang 

kematian (Abdul Fattah, 2006:272). 

4. Tahlil 

“Tahlil berasal dari kata hallala yuhalillu tahlilan, artinya membaca 

kalimat la ilaha illalah” (Abdul Fattah, 2006:276). Dalam masyarakat NU 

sendiri berkembang pemahaman bahwa setiap pertemuan yang di 

dalamnya dibaca kalimat itu secara bersama-sama disebut majelis tahlil. 

Majelis tahlildi masyarakat Indonesia sangat variatif, dapat 

diselenggarakan kapan dan dimana saja. Bisa pagi, siang dan sore atau 

malam baik di masjid, musholla, rumah atau lapangan. 

Semua rangkaian kalimat yang ada dalam tahlil diambil dari ayat-ayat Al 

Qur’an dan hadits nabi. Sehingga terdapat salah pemahaman sebagian 

orang yang menganggap tahlil buatan kyai atau ulama. “Penyusun jadi 

kalimat-kalimat baku tahlil dahulu memang seorang ulama, tetapi kalimat 

demi kalimat yang disusunnya tidak lepas  dari anjuran Rasulullah” 

(Abdul Fattah, 2006:277). 

5. Tawassul 

“Tawassul artinya perantaraan” (Abdul Fattah, 2006:316). Apabila 

seseorang tidak sanggup menghadap langsung, maka diperlukan seorang 

perantara. Sama halnya apabila ingin bertemu presiden secara tidak 

langsung melalui menteri atau ajudan. Memohon kepada Allah tidak 

dapat langsung, maka dapat dilakukan mohon perantaraan kepada 

kekasih-Nya, para nabi, syuhada dan orang-orang saleh.Tradisi orang NU 
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dalam hal tawassul sangat kental sekali, terutama di kalangan bawah. 

Tidak lain karena golongan rendahan, orang awam dan akar rumput. Jadi 

“jelas apabila ada faham yang memperbolehkan tawassul, otomatis 

mereka setuju karena di Indonesia tidak ada nabi Allah, para Syuhada 

maka yang dikunjung tentu para wali Allah” (Abdul Fattah, 2006:317). 

Sehingga tidak mengherankan apabila makam wali Allah senantiasa 

penuh peziarah. Mereka mohon kepada Allah dengan cara tawassul 

kepada wali Allah itu. Mereka tahu bahwa takkan mungkinmemohon 

kepada seorang wali atas semua hajat dan kepentingannya. Tetapi hanya 

karena satu dua orang kebablasan, akhirnya golongan lain mudah 

memberi cap orang NU telah melakukan tindakan musyrik. 
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BAB III 

LATAR BELAKANG KAJEN DISEBUT SEBAGAI DESA SANTRI 

 

Sebagai sebuah perkampungan keagamaan islam yang distigmatisasikan 

sebagai desa santri, Desa Kajen ini sudah mengalami perkembangan 

intelektualitas dengan banyaknya santri yang dihasilkan. Masyarakatnya tidak 

hanya kaum agraris tradisional (kyai, santri dan masyarakat desa) akan tetapi juga 

para cendikiawan yang berfikir konstruktif dan transformatif. Fenomena yang 

muncul tersebut sebagai sebuah konsekuensi sebagian dari proses pencerahan 

generasi penerus Syaikh Ahmad Mutamakkin. Kondisi ini seakan memberikan 

proposisi awal bagaimana menyalurkan naluri dan hasrat alamiah manusia untuk 

berbakti dan memuja Tuhan kearah sasaran pemujaan yang benar dan dengan cara 

yang benar sehingga memiliki konsekuensi yang benar pula. Kajen disebut 

sebagai desa santri terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi diantaranya 

adalah : 

A. Faktor Pendidikan 

1. Berdirinya pondok pesantren 

Jauh sebelum sekolah-sekolah umum mulai memasuki pedesaan Jawa pada 

akhir abad yang lalu, pengajaran agama di langgar ataupun masjid untuk 

tingkat dasar, dan di lingkungan pesantren untuk tingkat lanjut merupakan 

satu-satunya lembaga pendidikan yang tersedia bagi penduduk pribumi di 

pedesaan (Brumud, 1857). Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan 

yang sudah lama dikenal bangsa Indonesia. Sejak masa walisongo, lewat 
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lembaga itu mereka memberikan pengetahuan keagamaan dan melakukan 

gerakan sosial. Fungsi pondok pesantren boleh dikata sebagai broker cultural 

yang mampu menjadi sumbu utama dari dinamika sosial, budaya dan 

keagamaan masyarakat islam tradisional. Pesantren telah membentuk 

subkultural, yang secara sosiologis antropologis bisa dikatakan sebagai 

masyarakat pesantren. Artinya apa yang disebut pesantren bukan semata 

wujud fisik tempat belajar agama, dengan perangkat bangunan, kitab kuning, 

santri dan kyainya. Tetapi juga masyarakat dalam pengertian luas yang 

tinggal disekelilingnya dan membentuk pola kehidupan budaya, sosial dan 

keagamaan, yang pola-polanya kurang lebih sama dengan yang berkembang 

di pesantren (Bizawie, 2001:18). 

Pesantren adalah sekolah tradisional islam berasrama di Indonesia. 

Institusi pengajaran ini memfokuskan metode pengajaran tradisional dan 

mempunyai aturan-aturan, administrasi, dan kurikulum pengajaran yang khas. 

Pesantren biasanya dipimpin oleh seorang guru agama atau ulama yang 

sekaligus sebagai pengajar para santri. Masalah pesantren lebih lanjut dapat 

dibaca di buku Karel yang berjudul pesantren, madrasah, dan sekolah : 

pendidikan islam dalam kurun modern (Jakarta: LP3ES, 1986). 

Menurut Bu Hj Khayatun penduduk asli Kajen mengatakan pendapatnya 

mengapa Kajen di luar sampai kepelosok Kabupaten Pati terkenal dengan 

desa santri. Beliau mengemukakan suatu alasan bahwa di Desa Kajen banyak 

didirikan pondok pesantren. Bahkan hampir sebagian besar Desa Kajen ini 

penduduknya adalah masyarakat pendatang. Hal inilah yang banyak 
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mendapat sorotan dari banyak masyarakat luar Kajen yang menyebut Kajen 

sebagai desa santri. 

Seorang santri yang sudah selesai menuntut ilmu ia akan kembali 

kedaerahnya masing-masing dan dengan ilmu yang diperolehnya itu mampu 

memberi panorama baru bagi desa di mana ia bertempat tinggal. Masyarakat 

memandang ilmu yang baik secara otomatis mereka memandang dari mana 

asalnya. Sedangkan pondok pesantren yang ada di Desa Kajen mendapat 

predikat yang baik dikalangan masyarakat luas. Tersebarnya nama Desa 

Kajen ini memang bukan suatu hal yang disengaja tetapi karena sebuah ilmu 

yang dikembangkan mampu membawa sebuah perkembangan terutama 

ajaran-ajaran agama dalam pondok pesantren. 

Dengan predikat yang baik dikalangan masyarakat tidak akan membuat 

ragu untuk menuntut ilmu agama di pondok pesanten yang ada di Desa Kajen. 

Predikat baik ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa ulama besar yang 

pernah menimba ilmu di Desa Kajen ini. Diantaranya ulama besar itu adalah 

KH. Bisri Syamsuri pendiri Pesantren Denanyar Jombang dan KH. Hambali 

Waturoyo, KH. Ma’shum Lasem serta KH. Soleh Tayu dan beberapa ulama 

yang tersebar di sekitar Pati, Rembang dan Demak. 

Dari sekian masyarakat luas baik dari dalam Kajen maupun luar Kajen 

berdasarkan dari hasil wawancara berdirinya banyak pondok pesantren ini 

dianggap sebagai faktor utama mengapa Kajen disebut sebagai desa santri. 

Hal ini disebut karena pondok pesantren identik dengan santri sebagai 

penghuninya. Sehingga banyaknya santri yang tinggal di daerah itu membuat 
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masyarakat menyebutnya sebagai kampung pesantren pusat pembelajaran 

tentang pengetahuan agama (Wawancara  dengan Hj. Khayatun, 16 Januari 

2007).   

2. Berdirinya Madrasah 

Berdirinya madrasah ini tidak jauh beda dengan pondok pesantren. Hanya 

saja yang membedakan adalah mata pelajaran yang diterima. Di dalam 

pondok pesantren bisanya ilmu agama yang diperoleh adalah mata pelajaran 

khusus seperti Alqur’an sebab ada beberapa pondok pesantren yang khusus 

kurikulumnya adalah hafalan alqur’an. Untuk pelajaran agama yang umum 

seperti tauhid, fiqih itu hanya pelajaran ekstra. Tetapi ilmu agama yang 

sifatnya umum bisa diperoleh dari sekolah madrasah yang wujudnya 3 

tingkatan yaitu madrasah ibtida’, sanawi (SMP) dan aliyah (SMA). Di 

sekolah ini semua pelajaran umum tentang pengetahuan agama dapat 

dipelajari (Wawancara dengan Habibah, 16 Januari 2007). 

Perguruan Islam Mathala’ul Falah di kalangan masyarakat luas memiliki 

predikat baik sehingga mendapat kepercayaan menampung banyak siswa-

siswi dari beberapa luar daerah. Walaupun sekolah ini tidak mengikuti 

kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah tetapi tetap tidak kalah dengan 

sekolah-sekolah pengetahuan umum karena memang basis dari sekolah ini 

adalah pengetahuan agama. Selain itu juga ada madrasah-madrasah lain yang 

juga mempelajari pengetahuan umum seperti Assyalafiah adanya jurusan 

sosial (Bizawie, 2001:41). 
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Hal utama yang menjadikan masyarakat tertarik menuntut ilmu di Kajen 

adalah anak dapat sekolah sambil mondok dalam istilah jawa. Selain belajar 

agama mereka juga bisa belajar pengetahuan umum. Dalam sekolah madrasah 

seperti ini jam sekolah diatur putra masuk pagi dan putri masuk siang sebab 

tempat yang tidak memenuhi. 

Dari kedua berdirinya tempat pendidikan inilah Kajen disebut sebagai desa 

santri. Hal ini disebabkan Kajen banyak berdiri pondok pesantren dan 

madrasah tempat menuntut ilmu agama islam. Terutama pondok pesantren 

yang melahirkan beberapa santri terbaik seperti ulama besar yang disebutkan 

diatas. 

 

B. Ziarah Kubur 

Arwah-arwah orang yang sudah meninggal tetap memainkan berbagai 

peranan dalam kehidupan muslim Jawa tradisional. Ziarah ke makam orang 

yang dihormati seperti keluarga, leluhur, guru, wali dan raja tidak saja 

dianggap perbuatan yang berpahala  besar di kalangan muslim Jawa 

tradisional tetapi juga dipercaya mempunyai kegunaan-kegunaan praktis. 

Dipercaya bahwa pahala yang diperoleh dari, misalnya membaca doa-doa dan 

ayat-ayat Al Qur’an dapat dipersembahkan bagi arwah-arwah orang yang 

sudah meninggal. Sebagai balasannya, para  arwah tersebut dapat dimintai 

sesuatu, misalnya pertolongan, wangsit, penyembuhan penyakit atau 

kemandulan. Di pesantren kebanyakan makam Kyai pendiri dan guru-guru 

lainnya merupakan tempat penting dan hari kematian sang  pendiri selalu 
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diperingati setiap tahun. Dipercaya bahwa makam kyai arwahnya masih dapat 

memberikan berkah (Martin,1994:23) 

Makam yang terdapat di Desa Kajen bukanlah sebuah makam biasa 

seperti yang terdapat di desa-desa pada umumnya. Makam yang di maksud di 

sini adalah makam seorang kyai terkenal dan sangat berjasa bagi masyarakat 

Desa Kajen beliau adalah Kyai Ahmad Mutamakkin. Oleh karena itu banyak 

masyarakat yang datang untuk berziarah. Terdapatnya sebuah makam ini 

banyak mengundang kehadiran masyarakat, tidak hanya masyarakat di Desa 

Kajen saja tetapi sampai ke seluruh pelosok Kabupaten Pati bahkan di luar 

Kabupaten Pati. 

Banyaknya peziarah kubur yang datang ke Desa Kajen ini akhirnya 

membawa masyarakat ke dalam suatu konsepsi bahwa Kajen adalah desa 

santri. Hal ini disebabkan terdapatnya makam seorang kyai yang mampu 

memperjuangkan islam dan mengundang ketenaran nama Desa Kajen di 

kalangan masyarakat luas sampai ke seluruh pelosok Kabupaten Pati. 

Sehingga kedatangan masyarakat untuk ziarah bukanlah suatu hal yang biasa 

sebab mereka datang tidak lain adalah untuk berdoa mendoakan orang yang 

berjasa dan memiliki kemuliaan di masa hidupnya. 

Ziarah kubur memang ada sebagian masyarakat yang menyebutkan suatu 

tradisi kuno tetapi bagi mereka yang percaya tetap menjalankan. Semakin 

terkenal nama Kyai Ahmad Mutamakkin maka akan menambah banyaknya 

peziarah kubur yang datang untuk berziarah. Dari sebagian besar masyarakat 

luar yang datang mereka berpenampilan rapi memakai busana muslimah 
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sebagaimana yang diajarkan dalam agama islam. Jadi tidaklah suatu hal yang 

mengherankan keterkaitan antara keberadaan makam Kyai Ahmad 

Mutamakkin dengan sebutan Kajen sebagai desa santri karena banyaknya 

masyarakat baik dari dalam maupun dari luar yang beragama islam untuk 

berziarah berkunjung. Ziarah kubur ini umumnya banyak dilakukan 

masyarakat pada kamis sore atau jum’at pagi karena menurut mereka hari itu 

adalah hari keramat (Wawancara dengan Hj. Khayatun, 16 Januari 2007). 

 

C. Peninggalan-Peninggalan Islam Kyai Ahmad Mutamakkin 

Bukti sejarah memang tidak terbatas pada buku-buku, dokumen tetapi 

benda dapat dijadikan sebagai bukti konkret dari suatu peristiwa sejarah. Di 

Desa Kajen terdapat benda-benda yang dapat dijadikan bukti bahwa dahulu 

pernah ada seseorang yang datang dan tinggal di desa itu sehingga membawa 

akibat yang sangat bermakna bagi masyarakat itu sendiri. Walaupun tidak 

sebanyak benda-benda bersejarah pada umumnya tetapi peninggalan-

peninggalan ini dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat mengenai keberadaan 

Kyai Ahmad Mutamakkin pada masa itu. 

Peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Desa Kajen adalah benda-

benda yang bercorak islam. Hal ini dapat membuktikan bahwa dahulu pernah 

ada seseorang yang datang untuk menyebarkan dan mengajarkan agama islam 

di desa ini. Sehingga pada akhirnya pengaruh yang kental seperti budaya 

mengaji, kesenian rebana dan kaligrafi tulisan arab itu mampu menjadikan 

Kajen sebagai sebuah desa yang dijuluki sebagai desa santri. Selain itu bukti 
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peninggalan Kyai Ahmad Mutamakkkin yang bernafaskan islam seperti alat-

alat yang dipakai sebagai sarana dana prasarana dalam pelaksanaan kegiatan 

islami dapat dijadikan alas an Kajen disebut sebagai desa santri. Peninggalan-

peninggalan islam yang dapat dijadikan sebagai bukti masuknya islam pada 

masa Kyai Ahmad Mutamakkin adalah sebagai berikut: 

1. Masjid Jami’ Al Mutakkin Kajen 

Dalam mengutarakan perikehidupan beliau dan perjuangannya, tidak dapat 

dipisahkan dengan masjid Kajen. Masjid yang 100 m terletak kearah 

Timur dari makam beliau, pembangunan dan pembinaannya dipelopori 

oleh beliau. Masjid mengalami pembangunan dan perluasan pada masa 

Syaikh Abdussalam dan Syaikh Nawawi sekitar tahun 1910 kemudian 

diperluas dengan serambi muka pada tahun 1952 sampai pada tahun 1999 

wajah mikhrob juga direnovasi. Adapun bekas-bekas aslinya masih dapat 

dilihat, diantara dua tiang dimuka yang lebih dikenal dengan nama saka 

nganten. Kemudian dua buah daun pintu yang terletak di sebelah utara dan 

sebelah selatan. 

2. Mimbar 

Kyai Ahmad Mutamakkin adalah seorang filosof dan ahli pikir yang 

agung. Dalam masjid dapat dijumpai sebuah mimbar asli buah karya 

beliau. Apabila diperhatikan dan diamati dari dekat disitu bukan hanya 

merupakan kayu-kayu berukir, namun banyak corak batik bermotif lukisan 

timbul yang beraneka ragam sarat dengan makna. Menurut sesepuh yang 

pernah memberikan penjelasan, semua yang telah tertulis dan terukir di 
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dalamnya banyak mengandung filsafat yang dalam. Sebagian dari 

penjelasan itu adalah sebuah lukisan bulan sabit dipatuk burung bangau 

(kuntul), mengandung arti dan perlambang kepada yang ditinggalkan agar 

dalam hidup ini sanggup meraih cita-cita yang mulia. Selain itu lukisan-

lukisan tersebut dimungkinkan mengandung arti yang lain kalau  dilihat 

dari candra sengkala. Tetapi sampai sekarang belum ada seorang ahli 

purbakala yang meninjaunya, sehingga belum dapat ditafsirkan. 

3. Papan bersurat dan Dairoh  

Di dalam masjid juga terdapat bekas-bekas peninggalan yang lain seperti 

papan tulisan melingkar atau yang lebih dikenal  dairoh. Papan tersebut 

terletak di dalam masjid atau tepatnya  di langit-langit. Kemudian tiga 

papan bersurat yang terletak di imaman. Papan tersebut dapat dilihat 

dengan jelas dan masih terawatt dengan baik sampai sekarang. 

4. Pasujudan 

Bangunan ini terletak di muka makam, apabila dijumpai bangunan 

menghadap ke timur mirip dengan surau. Sebelum dibangun  berupa batu 

besar yang dilingkari tembok dalam segi empat. Menurut salah seorang 

sesepuh batu besar ini pada masa hidup almarhum digunakan untuk 

menjalankan sholat dhuha. Sampai pada masa Syaikh Salam tempat yang 

bersejarah ini digunakan untuk sholat sunat disaat-saat Syaikh Salam  akan  

berangkat dan pulang dari bepergian. Kemudian batu asli ini ditutup 

dengan  bangunan yang dilakukan oleh KH. Siroj dan disempurnakan pada 

pembangunan kedua oleh Kyai Tohir Nawawi. 
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5. Tasbih besar dan kursi 

Kedua barang ini berada di pintu makam Sunan Kudus. Adapun barang 

tersebut peninggalan  Sunan Kudus atau Kyai Ahmad Mutamakkin masih 

dipertanyakan. Sebagian pendapat menyatakan barang itu peninggalan 

Sunan Kudus dan pendapat lain menyatakan barang itu peninggala Kyai 

Ahmad Mutamakkin. Dari dua versi ini, dimungkinkan yang lebih kuat 

adalah versi kedua apabila ditinjau dari keterangan dan catatan para ulama, 

bahwa Syaikh Ahmad Mutamakkin masih sedarah dengan istri Sunan 

Kudus dari keturunan Sayid Aly Bejagung (Sanusi, 2002:29).    

 

D. Organisasi Sosial 

Kajen sebagai sebuah desa yang berpenduduk mayoritas islam memiliki 

organisasi islam yang cukup maju dibandingkan desa-desa yang lainya. 

Organisasi yang paling maju adalah Fatayat dan Muslimat. Umumnya adalah 

masalah keputrian (Wawancara dengan modin Soleh, 17 Januari 2007). Hal 

ini juga diungkapkan oleh Setyowati seorang santri yang mondok di pondok 

pesantren Al Husna. Memang untuk organisasi lain yang sifatnya umum di 

Desa Kajen seperti karang taruna belum begitu berkembang bahkan kandas. 

Di kalangan masayarakat umum luar Desa Kajen tidak memungkiri 

apabila organisasi islam yang ada di desa ini sangat maju. Hal ini dibuktikan 

dengan pertemuan Fatayat yang diadakan masing-masing ranting 

(kecamatan). Pada pertemuan ini mereka selalu mengadakan tukar pendapat 

mengungkapkan masalah-masalah dan bagaimanakah perkembangan 
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organisasinya dalam satu periode tertentu. Perkembangan Fatayat di Desa 

Kajen ini tidak dirasakan oleh masyarakat setempat tetapi banyak 

diungkapkan oleh masayarakat luar Desa Kajen, termasuk para santri sebagai 

masyarakat pendatang. 

Bukan suatu hal yang mengherankan apabila Kajen disebut sebagai 

kampung pesantren sebab hampir semua kegiatan masyarakatnya berbau 

islami, termasuk organisasi yang berkembang pesat disini adalah muslimat 

dan Fatayat. Walaupun alasan utama disebut desa santri oleh masyarakat 

adalah karena banyaknya berdiri pondok-pondok pesantren terutama sekitar 

tahun 1900-an.   

 

E. Kesenian 

Pengaruh islam memang bukan sebatas pada seni bangunan dan fisik saja 

tetapi masih ada yang tidak kalah menarik. Diantaranya adalah kesenian yang 

berwujud musik dan  hasil kerajinan tangan. Di Desa Kajen yang terkenal 

dikalangan masyarakat luas itu  berkembang sebuah seni musik rebana dan 

seni kerajinan tangan seperti pembuatan songkok serta kaligrafi. Musik 

rebana adalah kesenian khas islami karena lagu yang dibawakan berupa puji-

pujian kepada Allah SWT. Walaupun terdapat dua macam musik rebana yang 

berbeda tetapi bisa mewarnai panorama Desa Kajen. Kesenian rebana ini 

wujudnya klasik yang terdapat di pondok-pondok pesantren dan rebana 

modern yang dimiliki group perorangan. Musik rebana modern ini dilengkapi 
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dengan alat-alat modern seperti drum, piano, seruling. Baik musik rebana 

klasik maupun modern keduanya tetap disukai masyarakat luas. 

Kesenian yang tidak kalah menarik dari seni musik rebana adalah seni 

kerajinan tangan yang berupa songkok dan kaligrafi. Kaligrafi banyak 

dihasilkan oleh anak pondok pesantren karena merupakan hasil dari kegiatan 

diluar jadwal formal yang sudah ditetapkan dalam pondok pesantren 

(kegiatan ekstrakurikuler). Sedangkan songkok banyak dihasilkan penduduk 

kajen setempat. Songkok yang dihasilkan masyarakat Desa Kajen ini sangat 

terkenal bahkan pemasarannya sampai ke luar Jawa seperti Madura 

(Wawancara dengan Hj. Khayatun, 16 Januari 2007). 

Seni musik rebana, kerajinan kaligrafi dan songkok merupakan hasil  

budaya yang memiliki nilai-nilai islami sesuai dengan kegunaannya masing-

masing untuk kegiatan keagamaan, seperti pengajian. Berdasarkan ciri khas 

tersebut Kajen mendapat sebutan sebagai desa santri karena sebagian besar 

budaya yang dihasilkan  bernafaskan islam. 
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BAB IV 

SEJARAH DESA KAJEN 

 

 

A. Cerita Rakyat Tentang Desa Kajen 

Kyai Ahmad Mutamakin pada awalnya datang di suatu daerah di mana di 

daerah itu belum ada ulama yang menunaikan haji. Tetapi  setalah kyai haji 

Ahmad Mutamakin berada di daerah itu terjadi perkembangan yang sangat pesat. 

Apalagi setelah kyai Ahmad Mutamakin datang dari Makkah para ulama daerah 

tersebut digunakan sebagai tempat berkumpulnya para haji. Maka dikenal dengan 

nama Desa Kajen yaitu tempat berkumpulnya para haji (Suhedi, 1979:17). 

Dari cerita tersebut diatas dapat diketahui bahwa perjalanan Kyai Ahmad 

Mutamakin dari Makkah ke Margoyoso khususnya di Desa Kajen yang penuh 

perjuangan  dalam penyebaran agama islam. 

 

B. Asal-usul KH. Ahmad Mutamakkin 

1. Menurut Pidato Munas RMI IV KH. Abdurrahman Wahid  

Syaikh KH. Ahmad Mutamakkin dikenal juga dengan nama Ki Cebolek. 

Beliau adalah seorang Faqih yang disegani karena berpandangan jauh dan luas. 

Sebagai guru besar agama, beliau berdakwah dari satu tempat ke tempat lain yang 

beliau anggap tepat sasarannya. 
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Melihat penduduk dibeberapa tempat yang berlainan bahasa dan adatnya, 

dalam memilih daerah-daerah di pantai utara, Syaikh Ahmad Mutamakkin 

membuat pertimbangan-pertimbangan yang matang terlebih dahulu. 

Menurut sebuah sumber, Syaikh Ahmad Mutamakkin berasal dari Persia 

(Zabul) propinsi Kasan Iran Selatan, sebagaimana pernah diungkapkan oleh KH. 

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam acara pengarahan PBNU pada Munas 

RMI. Namun menurut penyelidikan dan keterangan para ahli yang sementara ini 

lebih diakui kevalidannya, daerah asal beliau termasuk wilayah Tuban Jawa 

Timur. Perlu dijelaskan disini bahwa nama Cebolek memang terkenal dikawasan 

Tuban Jawa Timur sebagaimana dituturkan dalam Serat Cabolek. Sedangkan 

daerah yang sempat dikunjungi penyusun adalah Desa Winong yang lengket 

dengan tokoh spiritualnya bernama Ki Cebolek (Sanusi, 2002:5). 

Adapun sejarah kedatangan beliau menurut catatan ahli tarikh, pada 

waktu itu beliau melakukan misi dakwah menuju arah barat sampai ke Desa 

Kalipang, suatu daerah di daerah yang terletak di Kecamatan Sarang Kabupaten 

Rembang. Disana beliau menetap beberapa lama untuk berdakwah dan sempat 

mendirikan sebuah masjid. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan sampai ke 

Cebolek, sebuah desa di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang pada masa 

itu masih termasuk Kecamatan Juana. Setelah bermukim di Cebolek beberapa 

lama, beliau kemudian hijrah ke Kajen, Desa yang terletak di sebelah barat Desa 

Cebolek. 

Sementara ada versi lain mengatakan, pada saat beliau melakukan ibadah 

haji ke Tanah Suci, beliau diantar dan dibawa oleh murid beliau dipindahkan ke 
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seekor ikan mladang yang disangka sebatang kayu. Di tengah samudera beliau 

dibawa oleh ikan tersebut, kemudian didaratkan di sebuah pantai yang terletak di 

daerah Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Selanjutnya beliau bertempat 

tinggal di sebuah desa yang kemudian diberi nama Cebolek dan terakhir beliau 

bertempat tinggal di Desa Kajen. Kiranya dari sekian banyak tempat itu beliau 

melihat Desa Kajen sebagai daerah yang strategis letaknya. Kemudian dengan hati 

yang mantap beliau memilih Kajen sebagai tempat tinggal dan dakwah. Sebagai 

guru besar agama, beliau menyebarkan agama dan membuka lapangan pendidikan 

islam untuk mencetak Muballigh dan kader-kader agama yang nantinya akan 

menyambung perjuangan beliau. 

2. Menurut Legenda  

Menurut legenda yang beredar di masyarakat “Syekh Ahmad Mutamakkin 

ini ditangkap oleh penguasa Mataram karena fitnahan dari seseorang dengan 

tuduhan menyelewengkan ajaran agama islam. Namun karena tuduhan itu tidak 

terbukti maka beliau dibebaskan. Setelah itu beliau menetap di Kajen dan 

mengembangkan agama islamdi daerah ini hingga akhir” (Soebardi, 1975:40-44). 

3. Menurut S. Soebardi 

Menurut S. Soebardi mengatakan bahwa serat Cebolek yang ditulis oleh 

Yasadipura I menyebutkan Syekh Ahmad Mutamakkin berasal dari Desa Tuban. 

Beliau hidup pada masa Sunan Amangkurat IV (1719-1726) dan Pakubuwono II 

(1726-1749). Syekh Ahmad Mutamakkin diangggap mengadakan  pelanggaran 

terhadap Syari’at karena mengaku telah mencapai kasunyatan sebagai yaitu 

menjadi “Muhammad”. Beliau dikabarkan mengajarkan ilmu kasunyatan tersebut 
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kepada masyarakat  dan memelihara 12 ekor anjing. Dua anjing terbesar oleh 

beliau diberi nama Abdul Qohar dan Qomaruddin nama yang mirip dengan nama 

dari pengulu dan kotib di Tuban. 

Perbuatan beliau tersebut dianggap membahayakan bagi umat islam dan 

dan kewibawaan raja sebagai pelindung agama. Karena perbuatan beliau yang 

terlalu dianggap bahaya bagi masyarakat luas dan kurang disambut tersebut, 

beliau dijadikan sasaran penghinaan dan tindakan kasar para ulama yang dipimpin 

oleh katib Anom Kudus. Oleh katib Anom Kudus, Syekh Ahmad Mutamakkin 

ditantang untuk berdebat tentang isi kitab Dewa Ruci, kitab tentang 

“kesempurnaan hidup” . Dalam debat tersebut Syekh Ahmad Mutamakkin 

digambarkan sebagai orang yang bodoh yang cacat tangannya. Sebaliknya katib 

Anom digambarkan sebagai orang ahli dalam ilmu  mistis (Tasawuf). Sehingga 

dengan mudah Syekh Ahmad Mutamakkin dikalahkan oleh katib Anom. 

Meskipun dianggap bersalah namun Syekh Ahmad Mutamakkin diberi 

pengampunan oleh sang raja dan tetap diperkenankan untuk mempelajari ilmu 

hakekat tersebut untuk dirinya sendiri (Sanusi, 1994:19-29). Kisah ini juga dapat 

dibaca dalam desertasinya Abdul jamil yang sudah dibukukan pada halaman 218. 

Dengan demikian beliau terhindar dari hukuman pancung ataupun dibakar 

sebagaimana yang terjadi pada diri Syekh Siti Jenar, Sunan Panggung dan Sunan 

Amongraya. 
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C. Riwayat Singkat Kyai Ahmad Mutamakkin 

Nama lengkapnya adalah Kyai Ahmad Mutamakkin. Beliau lahir di 

Kampung Winong Tuban pada tahun 1629. Kyai Ahmad Mutamakkin adalah anak 

Kyai Puter atau Raden Tanu, putera Sumahadiningrat cucu Hadiwijoyo dari 

Pajang (Sanusi, 2002:37). Sejak kecil Kyai Ahmad Mutamakkin senang belajar 

mengaji di Mataram tetapi di daerahnya sudah mendapatkan pertentangan dari 

teman-temannya. Pada saat beliau pulang  ke Tuban untuk menyebarkan agama 

islam ternyata mendapat tantangan dari para kaum ulama. Akhirnya beliau 

meninggalkan daerahnya dengan niat merantau, sepertinya ke Serang, Blitar, 

Labahan, dan akhirnya ke Margoyoso sebagai tugas pokok islam dalam 

menyebarkan agama islam. 

Di Margoyoso Beliau membuat rumah yang oleh masyarakat dinamakan 

Bango (Sutedjo, 1998:8). Selain itu beliau mempunyai gagasan untuk berguru ke 

Negara Arab Saudi. Niatnya ternyata terlaksana dengan berguru pada Syekh Zain 

(Sutedjo, 1998:8). Merasa cukup ilmunya beliau berniat untuk menyebarkan 

agama islam di daerah Margoyoso, caranya dengan mendirikan masjid Jami’ al 

Muttaqin di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. 

Kegiatan yang dilakukan di desa ini dengan mengadakan persujudan pada 

malam hari kira-kira jam 24.00 sampai dengan menjelang fajar. Pada petilasan 

tempat-tempat tersebut terdapat sebuah batu persujudan yang menggambarkan 

bentuk atau wujud anggota badan yang menempelnya seperti bekas telapak 

tangan, hidung, pantat dan telapak kaki. 
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Pada awalnya batu persuudan tersebut dipuja oleh masyarakat, namun 

dikhawatirkan akan mengarah pada hal-hal negatif menyimpang dari ajaran islam. 

Dengan persetujuan para ulama batu tersebut dipendam dalam tanah dan diatasnya 

didirikan  bangunan persujudan. Semua ini dilakukan setelah Kyai Ahmad 

Mutamakkin wafat. 

Menurut cerita masyarakat setempat, selama di Desa Kajen Kyai Ahmad 

Mutamakkin giat menjalankan ibadah puasa kurang lebih dilakukan selama 40 

hari. Pada hari terakhir menjelang berbuka puasa beliau menyuruh istrinya 

menyediakan makanan yang lezat, tiba-tiba beliau bersin tetapi yang keluar dari 

hidungnya adalah 2 binatang wujudnya berupa seekor singa yang diberi nama 

Abdul Qohar dan seekor anjing yang diberi nama Qomaruddin akhirnya makanan 

tersebut dihabiskan oleh kedua binatang tersebut. Istri Kyai Ahmad Mutamakkin 

menghidangkan kembali makanan yang enak tiba-tiba kedatangan tamu dari 

Blora, maka dipersilahkan untuk makan bersama, ternyata makanan tersebut juga 

dihabiskan. Dengan  keheranan melihat situasi yang baru Kyai Mutamakkin 

mengucapkan kata-kata yang menyakitkan sehingga tamunya menjadi marah 

(Sutedjo, 1998:9). 

Tamu tersebut akhirnya pulang ke pesisir Timur Jawa untuk mengadukan 

kepada sultan Mataram. Akibatnya beliau diminta untuk menghadapnya. Tetapi 

harapan beliau adalah untuk meningkatkan dakwahnya agar agama islam cepat 

berkembang luas di seluruh wilayah Margoyoso (Sutedjo, 1998:10). Untuk 

mengenang jasanya setiap tanggal 10 Syuro bulan Jawa diadakan upacara khool 
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yang sekaligus mengadakan upacara buka luwur dengan  melelangkan kain 

kelambu atau selubung makam pada warga masyarakat yang membutuhkannya. 

  

D. Wafat dan Haul KH. Ahmad Mutamakkin 

Syekh Ahmad Mutamakkin adalah seorang tokoh pembesar agama yang 

gigih dalam menyabarkan agama islam. Kehadiran seorang waliyullah KH. 

Ahmad Mutamakkin di Desa Kajen yang mampu membangun dan mewarnai 

desanya, dapat kita jadikan bekal yang berharga. Dalam hal ini jelas, bahwa denga 

potret Desa Kajen yang sekarang dikenal dengan Desa Santri, kita ambil suatu 

ibrah (tuntunan) bahwa islam bukanlah ajaran yang hanya untuk diyakini dan 

difahami, tetapi juga harus ditegakkan dan diperjuangkan. 

Setelah menunaikan kewajibannya sebagai Guru Besar Agama dan 

melakukan berbagai perjuangan keagamaan serta menanamkan benih-benih islam 

di Kajen dan sekitarnya, beliau juga telah mencetak kader-kader penerus dan 

pengganti. Dengan takdir Allah SWT kembalilah beliau kehadirat-Nya dengan 

tenang, “Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Roojiun” (Sanusi, 2002:22). Masyarakat yang 

ditinggalkan merasa sekali di dalam lubuk hati yang tulus, betapa masyarakat 

telah kehilangan seorang tokoh besar yang sudah merintis dan mengajarkan nilai-

nilai yang luhur. Walaupun beliau telah wafat, murid-murid beliau yang alim dan 

menjadi pengikut setia, sanggup memelihara dan menyuburkan apa yang beliau 

tanam dan tahu apa yang harus dilakukan. 

Kajen yang sekarang bukan lagi hutan kecil lagi seperti dulu dan bukan 

kampung sepi sarang penjahat dan pencuri, tapi kini telah menjadi desa yang 
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berseri, senantiasa memancarkan cahaya iman dan panji islam. Disana telah 

berdiri berbagai lembaga Pendidikan islam, Pondok Pesantren, Perguruan dan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas. 

Kesemuanya itu adalah buah dari perjuangan almarhum, yang dalam usahanya 

tidak lepas dari bermacam cobaan dan ujian yang berat. Penghargaan yang selama 

ini kita berikan kepada beliau, sama sekali belum memadai jika dibandingkan 

dengan jasa-jasa yang telah beliau persembahkan kepada umat. Hanya kepada 

Allah SWT kita memohon, semoga beliau mendapat tempat yang lapang disisi-

Nya. Amin. Jenazahnya dimakamkan di Desa Kajen. Hari dan wafat beliau tidak 

diketahui secara pasti, namun setiap tanggal 10 Syuro diperingati hari Khaulnya. 

 

E. Hubungan Histories Pondok Pesantren 

Atas jerih payah dan perjuangan beliau, akhirnya desa yang dulunya 

kering akan nilai-nilai keagamaan dan sunyi sepi, sekarang telah berubah menjadi 

sebuah desa yang hingar bingar dengan kegiatan-kegiatan keagamaan dan 

pendidikan islam sehingga Desa Kajen sekarang penuh dengan lembaga ta’lim 

dan tarbiyah berupa pesantren dan madrasah yang kalau dihitung lebih dari 

puluhan jumlahnya. Dalam garis besarnya, perjalanan pondok pesantren di Kajen 

dapat dibagi menjadi tiga periode : 

1.   Periode Perintis 

Pada periode ini sekitar pertengahan abad XVIII adalah masa perintisan 

jalan menuju generasi berikutnya dalam memelihara dan mengembangkan 

pendidikan dan pengajaran. “Syaikh KH. Ahmad Mutamakkin dikenal sebagai 
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perintis agama yang telah berhasil dalam memancarkan sinar islam di Desa Kajen 

yang kesepian dari petunjuk agama, setelah beliau dipanggil keharibaan Allah 

SWT. Akan tetapi setiap apa yang diperjuangkannya selalu memiliki nilai-nilai 

yang tinggi terhadap masyarakat dan akan selalu dikembangkan oleh para 

generasi penerusnya. Selain itu dalam perjuangannya menyebarkan agama islam 

selalu diwarnai sesuatu hal yang membuat masyarakat mudah dalam menerima 

semua ajaran islam yang diajarkan oleh beliau tanpa hambatan. Perjuangannya 

diteruskan KH. Ismail, yaitu cucu menantu KH. Ahmad Mutamakkin” (Sanusi, 

2002:32). 

Pada masa ini tempat penampungan santri (atau yang lebih dikenal 

dengan sebutan Pondok Pesantren) diperbesar lagi tetapi baru satu tempat. 

2.  Periode Perkembangan 

 Sanusi (2002:32) menyatakan bahwa. 

Pada periode ini sekitar tahun 1900-1940, sistem pendidikan bersifat 
klasikal (dengan cara berkelas-kelas) sebagai pimpinan, KH. Abdullah, 
putra KH. Ismail, KH. Abdus Salam dan KH. Nawawi dua putra KH. 
Abdullah, KH. Mahfudh, putra KH. Abdus Salam, KH. Sirodj, KH. 
Mukhtar al-Hafidz dan KH. Khasbulloh al-Hafidz pula. Pada periode ini 
berdiri beberapa pondok pesantren terkendali yakni: Pondok Pesantren 
Kulon Banon, Pondok Pesantren Wetan Banon, Pondok Pesantren 
Tengah dan Pondok Pesantren Palgarut. 
 

3. Periode Pembangunan 

Pada periode ini hampir semua pondok pesantren yang berada di kawasan 

Desa Kajen dan sekitarnya sudah tergolong meningkat dan lebih maju, baik fisik 

maupun non fisik. Sekalipun pondok pesantren Kajen merupakan komplek yang 

terpisah satu dengan yang lain, tetapi tidak begitu  jauh hanya 100 m sampai 300 

m. Adapun gedung-gedung sekolahnya merupakan kompleks tersendiri yang 
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masing-masing mempunyai  kantor, asrama,tempat ibadah, balai ta’lim/aula, 

tempat mencuci dan sarana yang lainnya. Jumlah keseluruhannya sekitar tiga ribu 

sampai empat ribu dari berbagai penjuru tanah air. 

Sesuai dengan derap pembangunan, adanya sarana mengenai penerangan, 

pengerasan jalan, dan pembangunan gedung sebagian  besar sudah terpenuhi 

sehingga memungkinkan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Diantaranya seperti   

kajian-kajian agama yang dapat berwujud diskusi-diskusi, seminar, bahtsul masail  

 (halaqoh) dan aplikasi-aplikasi lain dapat diupayakan secara maksimal. “Dalam 

hal ini santri yang sudah menerima pembekalan tidak memandang islam secara 

sempit, bahwa islam tidak disorot dari aspek ibadah dan doa saja, melainkan juga 

dimensi sosial dan intelektual” (Sanusi, 2002:38). 

 

F. Adat Tradisi Masyarakat Kajen 

 Masyarakat Jawa pada umumnya memiliki kepercayaan kuat terhadap roh 

nenek moyang, yang dibaurkan dengan hari-hari peringatan Islam. Caranya 

mengadakan selamatan untuk keluarganya, seperti pada upacara buka luwur atau 

khool dari Kyai Ahmad Mutamakkin di Desa Kajen setiap tanggal 10 Syuro tahun 

Jawa. 

 Khool sama dengan selamatan atau kenduri yang dilaksanakan tiap tahun 

untuk memperingati dan mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Upacara 

dalam rangka lingkaran hidup seseorang khususnya berhubungan dengan 

kematian serta sesudahnya yang juga merupakan adat kebiasaan yang sangat 

diperhatikan. Hal seperti ini hampir dan bahkan dilakukan oleh setiap lapisan 
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masyarakat Jawa. Kemungkinan kegiatan masyarakat tersebut untuk menghormati 

arwah yang lebih dulu meninggal atau wafat. Maka langkah yang ditempuhnya 

dalam menolong keselamatan roh nenek moyangnya dengan mengadakan upacara 

selamatan. 

 Khool di Desa Kajen setiap tanggal 10 Syuro bulan Jawa tersebut 

memperingati tanggal wafatnya Kyai Haji Ahmad Mutamakkin yang sekaligus 

pada saat tersebut diadakan upacara buka luwur. Acara ini diawali dengan ta’lim 

kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kelambu, baru melelang kain tersebut, 

dan diakhiri dengan selamatan/kenduri. Kesemuanya dilakukan pada kompleks 

makam Kyai Haji Ahmad Mutamakkin di Desa Kajen dengan teknik 

penyelenggaraan lelang umum secara terbuka. Kepanitiaan tersebut dari kerabat 

tokoh tersebut diatas yang bekerja sama dengan tokoh ulama, aparat desa dan 

satuan keamanan atau hansip setempat. Media yang dipakai pada upacara ini 

adalah kitab suci Alqur’an bukan kalimat toyibah dan surat yasin kesemuanya itu 

mengagungkan nama Allah. Bagi mereka yang akan mengikuti jalannya upacara,  

harus dalam keadaan suci bebas dari khadas besar maupun kecil, mereka yang 

mengikuti tahlil sampai berdasarkan karena padatnya pengunjung. 

Buka luwur merupakan upacara tradisional, yang mana daerah satu 

dengan yang lain berbeda. Pada upacara tersebut masing-masing acara saling 

berkelanjutan. Sebagai acara inti adalah pembongkaran kain kelambu makam 

Kyai Ahmad Mutamakkin diawali pada tanggal 9 Syuro. Para pengunjung 

berdatangan baik dari masyarakat setempat atau dari daerah lain. Mereka dapat 

menyaksikan dari jarak dekat jalannya upacara tersebut baik dalam keadaan 
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makam terbuka tanpa tutup kelambu ataupun setelah kain itu dilepas untuk diganti 

yang baru. 

Acara dimulai sejak jam 06.00 pagi dengan membuka kain kelambu pada  

pagar yang dilakukan oleh kerabat dekat Kyai Haji Ahmad Mutamakkin. Setelah 

itu baru dilepas kain penutup makam. Pada saat inilah para pengunjung yang ingin 

berziarah bersama-sama membaca tahlil sehingga suasana menjadi sakral, seolah-

olah mengiringi jalannya pembongkaran kain kelambu di makam KH. Ahmad 

Mutamakkin secara langsung. 

Dalam upacara buka luwur ternyata dijumpai pula nilai budaya hasil 

warisan nenek moyang bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan. Nilai budaya 

tersebut adalah ciri bangsa Indonesia misal sifat kegotong royongan yang masih 

tinggi, sikap suka menolong orang dalam kehidupan bermasyarakat dan sikap 

ramah saling mengasihi. 

Bagi masyarakat Jawa ziarah kubur merupakan tindakan yang dilakukan 

secara turun temurun, yang bertalian dengan  kepercayaan lahir batin. Ini semua 

telah membudaya karena beranggapan bahwa ziarah kubur mengagungkan arwah 

dari jasad keluarganya yang telah dimakamkan. Kebanyakan para pengunjung 

yang ziarah ke makam Syekh Ahmad Mutamakkin berasal dari luar daerah yang 

menggunakan wasilah atau perantara untuk memohon kepada Allah wujudnya 

dengan doa-doa. Dengan penuh harapan masyarakat yang datang berziarah agar 

doa-doanya dikabulkan oleh Allah dan ini sudah melekat dalam tradisi masyarakat 

Jawa pada umumnya seperti sudah menjadi bagian yang erat untuk dilaksanakan 

tanpa adanya suatu paksaan yang berarti. Hal ini akan selalu dilaksanakan oleh 
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masyarakat karena seakan-akan sudah menjadi kewajiban yang harus 

dilaksanakan. 

Upacara buka luwur sebagai  salah satu upacara keagamaan di Desa Kajen 

Kecamatan Margoyoso Pati, sangat memiliki pengaruh  besar terhadap 

masyarakat. Buktinya dalam bidang pendidikan, ekonomi dan organisasi 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Bidang Pendidikan 

KH. Ahmad Mutamakkin adalah tokoh agama islam pertama di daerah 

Margoyoso yang tugasnya menyiarkan agama islam. Cara yang ditempuh 

dengan jalan kebijaksanaan tidak dengan kekerasan. 

Dengan adanya buka luwur setiap 10 Syuro atau 10 Muharam di Desa 

Kajen merupakan cara untuk memberikan da’wah dalam menyebarkan 

agama islam, khususnya masyarakat Kajen. Setiap peziarah datang, 

mereka melakukan tahlil dengan membaca doa-doa. 

2. Bidang Ekonomi 

Dengan adanya buka luwur di Desa Kajen Margoyoso dapat memperbaiki 

keadaan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Mereka meningkatkan 

pendapatan keluarga dengan jalan berjualan. Cara yang dilakukan selama 

1 bulan/30 hari, yang mana dapat mengumpulkan keuntungan tidak 

sedikit. Pedagang tidak hanya berasal dari daerah setempat tetapi justru 

banyak yang berasal dari luar daerah. Mereka sengaja datang dengan 

leluasa untuk mencari keuntungan dalam meningkatkan ekonominya. 

Waktu yang cukup panjang yaitu 10 Syuro sampai 10 Sapar bulan Jawa, 
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mereka tidak perlu menyebar barang dagangannya, karena letak Desa 

Kajen yang cukup sempit. Dalam acara Khool akan membawa 

keberuntungan ditempat lain, walaupun tarif tinggi dalam menyewa 

tempat mereka saling berusaha untuk mendapatkannya. 

3. Bidang Organisasi 

Dibentuknya panitia  dalam acara buka luwur adalah untuk mengatur 

semua hal yang berhubungan dengan jalannya acara. Upacara tersebut 

diatas, contohnya dalam menyiapkan segala perlengkapan yang terdiri dari 

menyiapkan kain kelambu baru, alat-alat untuk mengadakan tahlilan dan 

mengatur para peziarah. Ini semua dilakukan dengan tujuan jangan sampai 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dalam kenduri atau 

selamatan masyarakat saling berebut untuk mendapatkan nasi tersebut. 

Menurut kepercayaan masyarakat dapat digunakan sebagai tolak balak 

baik untuk pertanian maupun kepentingan pribadi diri sendiri. 
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BAB V 

PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN KAJEN SEBAGAI DESA SANTRI 

 

 

A. Perubahan Masyarakat 

Dinamika perkembangan masyarakat itu variatif sifatnya, tidak sama antara 

satu tempat dengan tempat  yang lain. Ada yang  berkembang begitu cepat dan 

ada yang sangat lambat. Tidak ada fenomena kemasyarakatan yang mutlak statis 

dan tidak ada yang mutlak dinamis. Oleh  karena itu perubahan-perubahan yang 

ada dalam  masyarakat merupakan gejala yang normal. Karena pokok dari segala 

perubahan dalam  masyarakat itu adalah perjuangan manusia untuk hidup dan  

untuk mencapai penghidupan yang lebih baik dari yang sudah didapat. Selain itu, 

perubahan sosial merupakan variasi dari cara hidup yang sudah diterima, 

disebabkan oleh perubahan kondisi-kondisi geografis, kebudayaan, material, 

komposisi penduduk, Ideologi maupun karena difusi atau penemuan-penemuan 

baru dalam  masyarakat tersebut. 

Perubahan masyarakat dapat mengenai berbagai bidang yang terkandung 

dalam suatu masyarakat. Bidang-bidang yang terkena perubahan masyarakat itu 

antara lain ialah: nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola tingkah laku 

organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan sosial dan interaksi sosial. 

perubahan memang tidak harus menyeluruh terhadap bidang-bidang diatas, bila 

terjadi perubahan terhadap satu atau dua bidang sudah berarti adanya perubahan 

dalam masyarakat, meskipun perubahan itu dianggap sangat kecil. 
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Perubahan-perubahan sosial terjadi disebabkan karena manusia yang ada 

dalam masyarakat adalah makhluk berfikir dan bekerja, memperbaiki nasib dan 

mempertahankan hidupnya. Selain itu adanya perubahan-perubahan sosial dalam 

masyarakat disebabkan karena masyarakat menganggap sudah tidak puas lagi 

dengan kondisi yang ada, disusul adanya faktor baru yang dianggap lebih dapat 

memuaskan masyarakat yang dapat menggantikan faktor lama.  

Perubahan yang terjadi pada masyarakat Desa Kajen pada umumnya secara 

garis besar sama seperi perubahan yang terjadi pada masyarakat umumnya. Tetapi 

perubahannya hanya ditunjukkan oleh bidang-bidang tertentu seperti agama, 

pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Wujud konkret perubahan yang terjadi 

pada  masyarakat Desa Kajen adalah banyaknya masyarakat pendatang yang 

menetap untuk tinggal di desa ini dengan tujuan masing-masing terutama untuk 

menuntut agama islam dan ekonomi. 

Dalam bidang nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola tingkah laku tidak 

terlalu menonjol perubahannya. Tetapi pembentukan pola tingkah laku 

masyarakatnya lebih bersifat tradisi islami. Seperti setiap bertemu sesama 

mengucapkan salam, lebih sering mengenakan pakaian panjang dan jilbab 

walaupun berada di dalam rumah. Walaupun tidak dilakukan oleh seluruh 

masyarakat Desa Kajen tetapi mayoritas tradisi ini kelihatan jelas sekali dalam 

masyarakat. Terutama setelah abad 18 mulai masuknya islam yang dibawa Kyai 

Ahmad Mutamakkin tradisi-tradisi Jawa kuno mulai bergeser ke tradisi-tradisi 

islam  sebagaimana yang terkandung dalam syariat islam.   
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B. Latar Belakang Perubahan  

Faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan dalam masyarakat adalah 

sebagai berikut : 

1. Kontak dengan kebudayaan lain 

Salah satu proses yang menyangkut hal ini adalah diffusion. Difusi adalah 

“proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu kepada individu lain, 

dan dari masyarakat satu ke masyarakat lain” (Soerjono Soekanto, 2003:324). 

Dengan proses tersebut manusia mampu untuk menghimpun penemuan-penemuan 

baru yang dihasilkan. Dengan terjadinya difusi, suatu penemuan baru yang telah 

diterima oleh masyarakat dapat diteruskan dan disebarkan pada  masyarakat luas 

sampai umat  manusia di  dunia dapat menikmati kegunaannya. Proses tersebut 

merupakan pendorong pertumbuhan suatu kebudayaan dan memperkaya 

kebudayaan-kebudayaan masyarakat manusia. 

Pertemuan antara individu dari satu masyarakat dengan individu lain dari 

masyarakat lainnya juga memungkinkan  terjadinya difusi. Misalnya hubungan 

antar individu dimana bentuk masing-masing kebudayaannya hampir-hampir tidak 

berubah. Hubungan demikian juga disebut hubungan “symbiotik” (Soerjono, 

2003:327). Cara lain yang mungkin dapat pula dapat digunakan adalah dengan 

“pemasukan secara damai (Penetration pasifique)” (Soerjono, 2003:327). 

Umpanya unsur-unsur kebudayaan asing yang dibawa oleh para pedagang untuk 

kemudian dimasukkan ke dalam kebudayaan penerima dengan tidak sengaja dan 

tanpa paksaan. Akan tetapi kadang-kadang juga dilakukan dengan sengaja, 
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misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh para penyiar agama. Cara lain adalah 

dengan paksaan, misal menaklukan masyarakat lain dengan peperangan. 

Soerjono Soekanto (2003:327) mengatakan bahwa. 

   Sebenarnya, antara difusi  dan akulturasi terdapat perbedaan dan 
persamaan. Persamaannya adalah bahwa kedua proses tersebut memerlukan 
adanya kontak budaya. Tanpa kontak tidak mungkin kedua proses tersebut 
berlangsung. Akan tetapi proses difusi berlangsung dalam keadaan kontak 
di mana kontak tersebut tidak perlu langsung dan kontinu, seperti difusi  
dari penggunaan tembakau yang tersebar di seluruh dunia. Lain halnya 
dengan akulturasi yang memerlukan hubungan yang dekat, langsung serta 
kontinu (ada kesinambungan).   

 
Proses difusi dapat menyebabkan lancarnya proses perubahan, karena difusi 
memperkaya dan menambah unsur-unsur kebudayaan yang seringkali 
memerlukan perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga 
kemasyarakatan atau bahkan penggantian lembaga-lembaga 
kemasyarakatan yang lama dengan yang baru. 
 
Difusi yang terjadi di Desa Kajen terlihat pada saat Kyai  Ahmad 

Mutamakkin pertama kali menyebarkan agama islam dengan jalan damai. Di sini 

terjadi kontak kebudayaan antara kebudayaan asli masyarakat Desa Kajen dengan 

kebudayaan baru islam yang dibawa oleh Kyai Ahmad Mutamakkin. Awalnya 

animisme dan dinamisme sangat melekat di dalam masyarakat Desa Kajen, tetapi 

setelah kedatangan islam walaupun animisme dan dinamisme masih ada tetapi 

tidak sekuat pra islam masuk di Desa Kajen. Hal ini menunjukkan bahwa islam 

mudah diterima dan diikuti oleh masyarakat Desa Kajen karena mampu merubah 

kebudayaan yang sudah ada dan memunculkan kebudayaan islam yang lebih 

kental sehingga membawa nama ketenaran Desa Kajen di kalangan seluruh 

pelosok masyarakat baik dalam maupun luar.  

Akhirnya dengan adanya proses difusi dan akulturasi antar kebudayaan ini 

perubahan masyarakat Desa Kajen sangat pesat sekali terutama nilai-nilai islam 
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yang berkembang di dalamnya. Sehingga dengan perkembangan Islam yang pesat 

ini sebutan desa yang awalnya hanya biasa dalam perkembangannya dalam waktu 

ke waktu menjadi sebuah desa yang terkenal di kalangan masyarakat  luas. 

2. Sistem pendidikan formal yang maju 

  Pendidikan mengajarkan kepada individu aneka ragam kemampuan. 

Pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam 

membuka pikirannya serta menerima hal-hal baru dan juga bagaimana cara 

berpikir secara ilmiah. Pendidikan mengajarkan manusia untuk dapat berpikir 

secara obyektif, serta akan memberikan kemampuan untuk menilai apakah 

kebudayaan masyarakatnya akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan zaman 

atau tidak (Soerjono Soekanto, 2003:327-328). 

Dengan adanya pendidikan formal yang maju mampu merubah segala apa 

yang ada pada masyarakat di Desa Kajen. Diantaranya adalah sekolah madrasah 

ibtida’, sanawi dan aliyah. Sistem pendidikan islam yang beraneka macam 

ragamnya ini mampu mengembangkan dan meningkatkan nilai-nilai keislaman 

masyarakat. Di dalam pelajaran ini sekolah beberapa anak diajarkan ilmu yang 

dapat menggali kreativitas kecerdasan berfikir sehingga mampu melahirkan ide 

baru untuk menciptakan karya baru yang bernafaskan islami. Seperti munculnya 

cabang-cabang sekolah baru yang bernafaskan islam. Pendidikan formal inilah 

yang kemudian banyak melahirkan ahli fakir agama sehingga banyak ulama yang 

bertempat tinggal di Kajen. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu indikasi 

mengapa desa Kajen disebut sebagai desa santri. 
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3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju 

“Apabila sikap tersebut melembaga dalam masyarakat, maka masyarakat 

akan merupakan pendorong bagi usaha-usaha penemuan baru” (Soerjono, 

2003:328). Hadiah Nobel, misalnya, merupakan pendorong untuk menciptakan 

hasil-hasil karya yang baru. “Di Indonesia juga dikenal sistem penghargaan yang 

tertentu, walaupun masih dalam arti yang sangat terbatas dan belum merata” 

(Soejono Soekanto, 2003:328). 

Dalam masyarakat Desa Kajen telah beberapa kali menang dalam lomba 

festival rebana se kabupaten sehingga hal ini lebih mendorong para masyarakat 

khususnya pemuda-pemudi untuk lebih menentukan variasi-variasi baru dalam 

permainan musik rebana ini. Penghargaan yang telah diperoleh ini membuat Desa 

Kajen terkenal dengan hasil karya yang dimiliki. Padahal masih ada beberapa 

musik rebana klasik yang dimainkan oleh masyarakat Desa Kajen terutama di 

pondok-pondok pesantren. Walaupun demikian dalam suasana pesta musik rebana 

tersebut masih banyak dikontrak sebagai hiburan, misalnya dalam pesta 

pernikahan. Hiburan yang sekarang melambung tinggi pertunjukkannya adalah 

seni musik rebana, karena selain dapat membawakan lagu-lagu islami juga dapat 

membawakan lagu-lagu dangdut, Jawa dan sejenisnya (Wawancara dengan Hj. 

Khayatun, 16 Januari 2007). 

Selain itu di Desa ini juga banyak dihasilkan kerajinan tangan seperti 

membuat kerudung dengan manik (monte) dan juga penulisan kaligrafi. Hasil 

kerajinan tangan ini sangat terkenal dikalangan masyarakat luas baik dari dalam 

atau luar. Bahkan banyak pesanan ketika lebaran. Desa Kajen ini sering 
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dikunjungi masyarakat untuk berziarah sehingga dapat dijadikan sebagai wadah 

yang mudah untuk menjajakan kesenian dan kerajinan yang dimilki masyarakt 

Desa Kajen. 

4. Sistem terbuka lapisan masyarakat (Open Stratification) 

Soerjono Soekanto (2003:328) menyatakan bahwa: 

Sistem terbuka memungkinkan adanya gerak sosial vertikal yang luas 
atau berarti memberi kesempatan kepada para individu untuk maju atas 
dasar kemampuan sendiri. Dalam keadaan demikian, seseorang mungkin 
akan mengadakan identifikasi dengan warga-warga yang mempunayi 
status lebih tinggi. Identifikasi merupakan tingkah laku yang sedemikian 
rupa, sehingga seseorang merasa berkedudukan sama dengan orang atau 
golongan lain yang dianggap lebih tinggi dengan harapan agar 
diperlakukan sama dengan golongan tersebut. Identifikasi terjadi di 
dalam hubungan superordinasi-subordinasi. Pada golongan yang 
berkedudukan labih rendah, acapkali terdapat perasaan tidak puas 
terhadap kedudukan sosial sendiri. Keadaan tersebut dalam sosiologi 
disut status-anxiety. Status-anxiety menyebabkan seseorang berusaha 
untuk menaikkan kedudukan sosialnya. 
  

Sistem lapisan masyarakat yang terbuka, akan mempermudah perubahan 

dalam lingkaran pergaulan masyarakat. Memang sistem pelapisan masyarakat di 

Indonesia sudah ada sejak dulu zaman kedatangan Bangsa Barat ke Indonesia. 

Begitu pula sebelum islam masuk di Kajen ini lapisan masyarakat sudah ada yaitu 

antara orang kaya, miskin, priyayi dan masyarakat. Tetapi setelah islam masuk ke 

Desa Kajen juga masih ada lapisan masyarakat, walaupun tidak begitu menonjol 

kelihatan yaitu antara golongan kyai (ulama) dan orang biasa. Tetapi setelah islam 

masuk dan mendominasi hampir seluruh masyarakat desa Kajen lapisan 

masyarakat sudah berubah. Sistem lapisan masyarakat terbuka tidak saling 

membedakan semuanya sama baik itu kyai atau orang biasa, semua 

berpenampilan sama. Hal ini disebabkan setiap orang selalu berusaha untuk 
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menjadi seperti apa yang dikehendaki dalam ajaran islam. Sehingga setiap orang 

bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh seorang kyai (ulama). Melihat 

keadaan yang seperti ini aktivitas masyarakat lebih menonjol pada kegiatan 

agama. Sehingga tidak salah apabila desa ini mendapat julukan sebagai desa santri 

karena aktivitasnya yang bernuansa agama islam.   

5. Penduduk yang heterogen 

Masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang mempunyai 

latar belakang kebudayaan yang berbeda, ras yang berbeda, ideologi yang berbeda 

dan seterusnya, mempermudah terjadinya pertentangan-pertentangan yang 

mengundang kegoncangan-kegoncangan. Keadaan demikian menjadi pendorong 

bagi terjadinya perubahan-perubahan dalam  masyarakat.  

Pendudduk yang heterogen dengan asal berbagai macam daerah tentunya 

sudah pasti memiliki kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat asli desa 

Kajen. Hal ini dapat dijadikan sebagai faktor untuk mempercepat perubahan 

khususnya dalam bidang islami, walaupun sulit untuk menyatukan perbedaan 

tetapi masing- masing orang yang berasal dari daerah lain masyarakat pendatang. 

Seperti masyarakat yang datang untuk berdagang. Keanekaragaman penduduk ini 

dapat menghasilkan kesenian dan keterampilan yang beraneka macam pula 

sehingga aktivitas islam akan mengalami peningkatan seiring dengan banyaknya 

masyarakat pendatang. Bahkan masyarakat pendatang yang ada di Desa Kajen 

jumlahnya lebih banyak dibandingkan penduduk asli Kajen sendiri, yang paling 

tinggi jumlahnya adalah adalah para santri. Jumlah penduduk Desa Kajen 

mencapai 3000 jiwa dan seperempatnya adalah penduduk asli Desa Kajen itu 
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sendiri (Wawancara dengan Modin Soleh, 17 Januari 2007). Dalam suatu 

kehidupan masyarakat sudah pasti terdapat perbedaan, dan perbedaan inilah yang 

menyebabkan pertentangan. Masalah pertentangan kebudayaan yang terjadi Desa 

Kajen ini tidak muncul di kalangan masyarakat pendatang tetapi muncul di 

masayarakat asli sendiri. Pertentangan yang paling sering  terjadi adalah masalah 

seni, terutama seni musik ada rebana klasik dan rebana modern. Tetapii 

pertentangan ini dari masing-masing pihak tidak terlalu mempertajam masalah 

tetapi mampu menyesuaikan, misalnya bertahannya keberadaan musik rebana 

klasik karena umumnya banyak dianjurkan oleh para kyai dan masih banyak 

dikembangkan di pondok-pondok pesantren Kajen. Dengan keberadaan musik 

rebana inilah mampu merubah Kajen dan mempertahankan identitas islam, sebab 

dengan tidak ditambahkan alat-alat musik modern nuansa islami yang dari ajaran 

islam itu masih murni belum dan perkembangan musik rebana klasik ini banyak 

didominasi oleh pondok-pondok pesantren di Desa Kajen. Walaupun demikian 

musik rebana modern juga tidak kalah menarik untuk dipertunjukkan hasil kreasi 

perorangan dari salah satu penduduk Desa Kajen pimpinan Bapak Sodiq 

(Wawancara  dengan Setyowati, 30 Desember 2006). 

6. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu 

Hal ini dapat dilihat dari lembaga- lembaga pedesaan yang ada Desa Kajen 

dahulu yang hampir tidur tetapi setelah islam masuk mulai memancarkan sinarnya 

mampu merubah segala apa yang ada di desa itu. Seperti bidang organisasi yang 

maju pesat adalah Fatayat, Ansor, dan Muslimat. Kegiatan- kegiatan ini mulai 

hidup kembali dengan binaan- binaan dari lembaga- lembaga tertentu seperti 
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binaan dari PBNU. Karena kegiatan organisasi yang ada di desa Kajen ini 

membuat julukan sebagai desa santri semakin berkembang masyarakat tidak 

hanya organisasi Kesenian, Ekonomi yang berjualan untuk meningkatkan 

penghasilan. Selain itu ketidakpuasan ini juga ditunjukkan dari aparat Desa Kajen 

itu sendiri seperti kurang aktifnya dalam kegiatan desa, sehingga pengaruh orang 

yang ternama di desa ini lebih berpengaruh, terutama para ulama atau kyai. Hal ini 

dapat dilihat dalam pengambilan kebijakan desa, pendapat Para kyai lebih 

diperhatikan. 

7. Orientasi ke masa depan 

Kegiatan yang bernuansa islami ini membuat masa depan yang cerah bagi 

kemajuan perkembangan Desa Kajen selanjutnya. Semakin majunya berbagai 

bidang kegiatan seperti ekonomi, sosial budaya membuat ketenaran akan semakin 

diraih oleh Desa Kajen. Hal ini dapat dilihat dari aktifitas masyarakat Desa Kajen 

ketika adanya haul kyai ternama yaitu Syekh Ahmad Mutamakkin, mereka 

berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan dengan berjualan (Wawancara 

dengan Hj. Khayatun, 16 Januari 2007). Terutama pembangunan desa di segala 

bidang seperti pembangunan masjid, pondok pesantren, sekolah madrasah, balai 

pelatihan menjahit. Masa depan yang cerah dapat mempermudah dalam meraih 

prestasi dan meningkatkan kualitas masyarakat Desa Kajen khususnya, misalnya 

dibangunnya beberapa pondok pesantren dan sekolah madrasah. Kegiatan-

kegiatan islami yang bersifat modern seperti adanya seni musik rebana modern 

akan membantu perkembangan Desa Kajen dan memancing ide-ide baru untuk 

meningkatkan arus percepatan perubahan dan semakin khasnya kegiatan islami. 
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Sehingga desa santri inipun akan berkembang seiring dengan kemajuan aktivitas 

masyarakat.  

 

C. Bidang Perubahan Dalam Masyarakat Desa Kajen  

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat meliputi berbagai 

bidang antara lain : 

1. Perubahan dalam bidang keagamaan 

“Masyarakat Kauman mempunyai ciri khusus sebagai masyarakat islam yang 

secara konsisten menjalankan Syari’atnya” (Darban, 2000:74). Dengan 

demikian,ajaran agama islam merupakan bagian yang terpenting pula dalam 

kehidupan masyarakat dan warganya. 

Kehidupan keagamaan pada abad ke-19 masih diliputi gejala sinkritisme 

antara islam dan agama Hindu, Budha serta animisme dan dinamisme, yang 

kemudian menimbulkan kehidupan tradisional islam, yaitu kehidupan keagamaan 

islam yang berpadu dengan tradisi masyarakat lingkungannya. Islam dalam jangka 

waktu yang lama tetap diselimuti oleh alam pikiran dan praktek-praktek pra islam 

dan memang benar bahwa islam untuk jangka waktu yang lama pula tidak lebih 

merupakan kulit ari bagi agama di Indonesia, terutama agama orang Jawa. 

Sampai dengan abad ke-19 masih tampak hidup subur dan berkuasa adanya 

serikat mistik dan tarekat. Di samping itu, terdapat upacara-upacara selamatan 

siklus kehidupan, labuhan, sesaji, khaul, bersih desa, nyadranan dan sebagai. Ini 

merupakan tradisi masyarakat Jawa, yang kemudian diformulasikan sebagai 

upacara agama islam dengan diberi tambahan doa-doa menurut keyakinan islam, 
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sehingga upacara-upacara tersebut membudaya sebagai upacara dalam agama 

islam. Masyarakat islam tradisional Jawa menganggap bahwa upacara selamatan, 

seperti selamatan kelahiran, khitanan, perkawinan dan kematian serta yang 

berhubungan dengan integrasi sosial, sebagai upacara agama islam. 

Ahmad Adaby (2000:75) mengatakan bahwa : 

Masyarakat kauman tidak lepas dari kerangka kehidupan tradisional islam 
seperti tersebut diatas. Disamping upacara-upacara tersebut, tumbuh pula di 
kauman kepercayaan akan mistik, azimat, susuk dan pemujaan terhadap 
makam-makam yang dianggap keramat. Dalam bidang ajaran agama, 
kepercayaan bahwa Al Qur’an tidak boleh diterjemahkan oleh masyarakat 
umum dan as-sunnah tidak boleh langsung diketahui umum, masih kuat. 
Yang dianggap berhak mengupas keduanya itu hanyalah para ulama yang 
dianggap mampu, masyarakat umum hanya boleh membaca kitab-kitab 
karangan para ulama islam dari madzab empat. Imam Ghozali dan sejenisnya. 
 

Kehidupan keagamaan tradisional islam tersebut diatas pada pertengahan abad 

ke-19 kedudukannya mulai goyah. Hal itu disebabkan bahwa sejak pertengahan 

abad 19 dan seterusnya masyarakat islam sudah mulai  bertahap meninggalkan 

senkritisme, karena pengaruh hubungan dengan Makkah secara langsung. 

Keadaan ini dapat dilihat dari lancarnya perjalanan haji sehinnga banyak 

masyarakat islam yang menunaikan ibadah haji. Disamping berhaji, banyak pula 

yang  bermukim untuk menuntut ilmu di Makkah. Sehingga setelah mereka 

pulang mereka membawa pengaruh paham pemurnian Islam dan gerakan 

reformasi. 

Setelah abad 19 perubahan diatas itu juga terjadi pada masyarakat Desa Kajen 

seiring dengan perkembangan ajaran islam yang dibawa oleh Syekh Ahmad 

Mutamakkin. Cara-cara islam sudah mulai mewarnai kegiatan masyarakat secara 

menonjol. Misalnya dapat dilihat dari tata cara mereka menyajikan selamatan, 
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apabila ada hajat sudah tidak ada lagi sesaji yang diletakkan di pojok-pojok 

perempatan desa, tradisi sedekah bumi. Kebiasaan semacam ini mulai hilang 

ketika islam masuk abad 18 yang dibawa oleh Kyai Ahmad Mutamakkin. 

2.  Perubahan dalam bidang pendidikan 

 Pada awalnya pendidikan yang berjalan adalah pendidikan dengan sistem 

dan metode tradisional, yaitu sistem pesantren dengan cara murid dan kyai berada 

di satu tempat yang disebut pondok. Untuk kauman, para murid mondok di 

langgar-langgar atau sekitarnya dalam lingkungan rumah kyainya. Sedangkan 

metode yang digunakan adalah mengaji yaitu  membaca kitab-kitab secara 

bergiliran dihadapan kyai dan menghafal Al Qur’an atau lafal-lafal doa dan 

sebagainya. Materi yang diberikan adalah khusus mengenai agama islam. 

Begitulah pendidikan yang dilaksanakan di kalangan santri pada waktu itu, 

para santri mengaji kepada kyainya di langgar-langgar dengan pelajaran khusus 

tentang agama islam.  

“Sekitar tahun 1900-an sistem pendidikan Di Desa Kajen sudah mulai bersifat 

klasikal (dengan cara berkelas-kelas)” (Sanusi, 2002:30). dan metode pengajaran 

yang digunakan sudah mulai modern. Materi pelajaran yang diberikan tidak hanya 

khusus agama saja tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Pelaksanaan pendidikan 

tidak hanya terfokus pada satu tempat  saja santri yang belajar pengetahuan umum 

di sekolah umum bebas memilih tempat mondok untuk belajar ilmu agama. Di 

Desa Kajen sekarang sudah terdapat pondok-pondok pesantren yang masing-

masing mempunyai langgar dan kyainya sendiri. Selain itu adanya perubahan 

sistem pengajaran di pondok pesantren yang semakin menambah jumlah siswa 
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untuk belajar (Wawancara dengan lulu, 19 Januari 2007). Dari sebagian besar 

mereka yang sudah selesai menuntut ilmu kembali ke daerahnya masing-masing 

dan mengajarkan ilmu yang mereka peroleh seperti membaca Al Qur’an 

(Wawancara dengan siti Romlah, November 2005). Hal yang demikian ini mampu 

menggali kepercayaan dari masyarakat bahwa ilmu islam yang diajarkan di 

pondok pesantren Kajen memang dapat dipercaya. 

3. Perubahan dalam  bidang ekonomi 

  Awalnya mata pencaharian dari masyarakat Desa Kajen adalah pedagang 

jarang sekali yang menggarap sawah atau pertanian pada waktu itu karena 

memang tidak ada lahan persawahan di daerah situ. Setelah datangnya seorang 

wali yang menyebarkan agama islam dan meninggalkan beberapa peninggalan 

yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan masyarakat Desa Kajen, 

misalnya makam yang  banyak dikunjungi oleh masyarakat. Banyaknya 

masyarakat yang datang baik dari dalam maupun luar menyebabkan pendapatan 

masyarakat Desa Kajen yang awalnya pedagang dengan penghasilan kecil 

menjadi pedagang yang berpenghasilan besar. Perubahan ekonomi ini sangat 

menonjol sekali. Sektor informal yang dilakukan oleh masyarakat adalah 

berdagang seperti makanan, kebutuhan pokok, buku-buku dan kitab agama islam 

kerudung, songkok, kaligrafi dan tas, pendapatan mereka mulai melambung tinggi 

ketika ada haul Kyai Ahmad Mutamakkin yang diperingati setiap 1 tahun sekali. 

Apabila hari-hari biasa kegiatan perekonomian mereka adalah berdagang di pasar 

Bulumanis, buruh dan bertani tetapi sawah dari menyewa karena umumnya 

masyarakat Kajen tidak memiliki lahan untuk bertani (Wawancara dengan Modin 
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Soleh, 17 Januari 2007). Tetapi yang paling terkenal di kalangan masyarakat luas 

toko-toko yang ada di Desa Kajen umumnya berjualan kitab dan buku-buku 

agama islam karena lingkungannya kebanyakan adalah pondok pesantren dan 

sekolah madrasah. 

4. Perubahan dalam bidang budaya 

Masyarakat islam mempunyai kegiatan kesenian yaitu shalawatan, samrohan, 

dan dziba’an. Kesenian-kesenian itu merupakan ciri khas desa-desa pesantren. 

Jenis kegiatan tersebut ditujukan untuk memuja Nabi Muhammad SAW dengan 

diringi musik rebana, terbang, genjreng, dan jedor. Dalam upacara yang 

diwujudkan dengan kesenian tersebut, dibacakan salawat nabi dan kitab berjanji 

serta si’ir paras Nabi. Ciri khas dari rebana santri Kajen adalah kebanyakan tidak 

ditambah dengan alat-alat musik modern karena yang dipentingkan adalah suara. 

Tetapi juga ada beberapa yang seni rebana yang diiringi alat musik modern seperti 

drum, piano, biola dan lainnya untuk menambah variasi dari bunyi musiknya 

agara tidak membosankan. Walaupun demikian seni musik rebana klasik tetap 

tidak kalah menarik dan banyak dikembangkan di pondok-pondok pesantren 

khususnya putra. Kekhasan dari musik rebana klasik adalah suara (Wawancara 

dengan Setyowati, 30 Desember 2006).  

5. Perubahan dalam bidang sosial 

Kegiatan masyarakat Desa Kajen terutama organisasinya sangat maju pesat 

sekali seperti fatayat,muslimat,ansor dan lainnya berkembang pesat sekali. 

Masyarakat Desa Kajen tergolong orang-orang yang kreatif dan rajin dalam 
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berorganisasi sehingga membawa perubahan penting dalam bidang kegiatan 

masyarakat dan tidak ada yang bisa menandingi. 

Selama 50 tahun, yaitu sejak tahun 1900 sampai dengan tahun 1950, di Kajen 

terdapat perubahan-perubahan di dalam masyarakatnya. Perubahan yang terjadi 

itu merupakan perubahan dalam tatanan norma kehidupan masyarakat, sedang 

dalam tatanan nilai yang ada di dalamnya tidak mengalami perubahan. Nilai islam 

yang dianut oleh masyarakat Kajen tetap berjalan dan menjadi landasan 

kehidupan serta ikatan masyarakat Kajen. Sebelum masuknya islam yang dibawa 

oleh Kyai Ahmad Mutamakkin di Desa Kajen masyarakatnya sudah merupakan 

masyarakat islam dengan kehidupan agama yang senkretisme, yaitu kehidupan 

keagamaan islam yang bercampur pengaruh ajaran animisme, dinamisme, Hindu, 

Budha sehingga terdapat upacara islam dengan menggunakan tata cara 

kepercayaan pra Islam. Kehidupan seperti ini dikenal dengan islam tradisional. 

Disamping upacara keagamaan, kehidupan islam tradisional tersebut juga 

mengenai berbagai aspek kehidupan antara lain ialah : pendidikan, kebudayaan, 

Sosial dan ekonomi seperti yang telah diungkapkan diatas. 

Perkembangan islam merupakan bagian penting dari perkembangan 

masyarakat di Kajen dalam menghadapi proses globalisasi di bidang ekonomi dan 

politik. Islam ternyata telah memainkan peranan penting dalam mempertahankan 

identitas lokal. Bizawie mengatakan dalam buku yang berjudul pondok Kajen 

wetan banon (2001:46) bahwa “beberapa ulama memiliki keterlibatan luas dan 

dalam berbagai gerakan lokal”. Sebagian keterlibatan mereka turun temurun 

dalam perjuangan untuk menghidupkan pesantren, madrasah dan tarekat. Mereka 
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telah memainkan peranan penting dalam membentengi tradisi suni dari berbagai 

pengaruh luar yang mengancam, baik dari perkembangan sekolah-sekolah umum, 

pengaruh politik kolonial, perkembangan agama kristen dan bahkan dari pengaruh 

gerakan pembaharuan wahabiah. 

“Kyai menempati titik silang diantara dunia profan dan dunia religius” 

(Bezawie, 2001:46). Seorang yang dituntut secara terus menerus menafsirkan 

hubungan antara kedua dunia ini di mata umatnya. 

Bezawie (2001:47) menyatakan bahwa : 

   Kunci pokok kelangsungan otoritas kyai di mata umatnya justru 
terletak pada peran perantara dalam segala segi kehidupan beragama umatnya 
: antara doktrin dan praktek, antara Tuhan dan umatnya dan antara peradaban 
islam dunia dengan tradisi islam setempat. Kharisma kyai pun diperoleh dari 
dukungan dan penerimaan umat, dukungan kelembagaan, jaringan hubungan 
antar kyai, hubungan dengan pusat kekuasaan dan kualitas pribadi itu sendiri. 

 
 
 
D. Perkembangan Kajen Sebagai Desa Santri 

1. Perkembangan dalam bidang pendidikan 

a Perkembangan Pondok pesantren 

Pada tahun 2005 menurut seorang koordinator pondok pesantren se-

kabupaten Pati mengatakan bahwa jumlah pondok pesantren yang ada 

di Desa Kajen sebanyak 27 buah (Wawancara dengan Kyai Asnawi, 19 

Januari 2007). Dari beberapa pondok pesantren besar yang terdapat di 

Desa Kajen perkembangannya adalah sebagai berikut : 

1) Pondok Pesantren Wetan Banon 

Musholla dan Pondok Wetan Banon ini merupakan embrio dari 

Pondok Pesantren Salafiyah. Pondok ini didirikan tepatnya pada hari 
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senin tanggal 12 mei 1902. Pondok Pesantren tersebut diasuh langsung 

oleh beliau sendiri sampai akhir hayatnya. Di antara ulama besar yang 

pernah menimba ilmu kepadanya adalah KH. Bisri Syamsyuri, Pendiri 

Pesantren Denanyar Jombang dan KH. Hambali Waturoyo, KH. 

Ma’sum Lasem serta KH. Soleh Tayu dan beberapa ulama yang 

tersebar disekitar Pati-Rembang-Demak. Hal ini menunjukkan bahwa 

beliau merupakan ulama besar yang hidup dalam kesederhanaan dan 

bersahaja. Beliau wafat pada hari Kamis sore jam 05.30 tanggal 20 

Rabiul Awal 1347/1928 M, dalam usia 63 tahun dengan meninggalkan 

dua orang putra dan dua orang putri. Dan setiap tanggal 20 Rabiul Awal 

diadakan haul (khol) untuk memperingati KH. Siroj. Makamnya berada 

di sebelah timur makam Syekh Mutamakkin yang kini telah dilingkari 

tembok hingga posisinya ada di dalam pesarean. Beliau telah membuka 

pintu untuk menciptakan peradaban dan perjuangan Islam pada aspek 

pendidikan. Beliau menanamkan nilai-nilai keikhlasan dalam 

perjuangan menegakkan agama Allah. Tentunya beliau mendapatkan 

tempat yang layak di sisi Allah (Bizawie, 2001:26). 

As-Salafiyah, sejak mulai didirikan hingga kini telah lebih enam 

dasawarsa, tetap berusaha mempertahankan cita-citanya yang luhur 

untuk menelorkan kader-kader dan generasi paripurna yang akselaratif 

pada tuntutan eranya. Generasi muda yang tidak saja mahir dibidang 

sains dan teknologi namun juga ahli ilmu-ilmu agama sehingga mereka 

benar-benar menjadi insan-insan yang layak tampil di masyarakat. 
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Dalam upaya mencapai cita-citanya tersebut dan sebagai sebuah 

pesantren, Salafiyah telah mengalami beberapa proses dan tahap 

metamorfosis yang merupakan persesuian dengan perkembangan 

situasi. Tiap tahap metamorfosis memiliki kekhasan tersendiri. 

Kekhasan yang dinamis, berkembang dan berubah menuju 

kegemilangan dan keharuman nama Salafiyah. Perkembangan pondok 

pesantren As salafiyah dari masa berdirinya adalah sebagai berikut : 

a) Masa Perintis (1902-1950) 

Kemajuan Pesantren Wetan Banon yang cukup pesat tidak dapat 

dipisahkan dari kepribadian KH. Siroj yang merupakan ulama dan 

ilmuwan ternama. Para murid senior yang juga keluarga dekatnya, 

mendapatkan kesempatan untuk membantu mengelola pesantren dan 

mempunyai andil dalam kemajuan pesantren. Para santri tertarik dengan 

sistem pengajaran yang diberikan olehnya. Dapat diihat muridnya 

seperti KH. Bisri Syamsuri yang menjadi ulama besar di Denanyar 

Jombang, atau KH. Hambali yang menjadi tokoh terkemuka di 

Waturoyo. Pondok Wetan Banon ini dipegang oleh KH. Siroj selama 26 

tahun dalam kondisi ketegangan politik oleh kolonial Belanda. 

Sepeninggal KH. Siroj pada tahun 1928, Pondok Wetan Banon ini 

diasuh oleh putranya, KH. Baedlowie dan duet kepemimpinan ini 

membuka Madrasah yang dinamakan Madrasah Salafiyah. Madrasah ini 

dibangun setelah Madrasah Matholiul Falah yang didirikan oleh KH. 

Thohir, KH. Durri, KH. Mahfudz dan KH. Abdullah Salam dari Kajen 
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Kulon Banon dan Pol garut. Madrasah Salafiyah dibangun disamping 

rumah dan pondok Wetan Banon bagian timur yang kebetulan KH. 

Siroj memberikan tanah ini untuk dikelola oleh KH. Baedlowie. Sekitar 

enam tahun madrasah ini melakukan aktifitasnya, namun sejak masa 

pendudukan fasis militer Jepang (1942) madrasah ditutup sementara. 

Kajen menjadi tempat yang diawasi secara ketat. Beberapa pengelola 

Madrasah Salafiyah ikut terjun ke kancah politik perjuangan, seperti ke 

Hisbullah atau menangani keagamaan di pemerintah (sekarang 

DEPAG). Peristiwa ini mengakibatkan banyak warga pria Kajen 

meninggalkan desanya untuk mencari suaka, dan ikut terjun 

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tak ketinggalan KH. 

Hambali. KH. Hambali pergi ke rumah mertuanya di Bareng Jekulo 

Kudus. Dan disana pada tahun 1955, KH. Hambali juga membuka 

madrasah dan pesantren baru yang juga dinamakan Salafiyah (Bizawie, 

2001:36). 

Setelah situasi tanah air mengijinkan pada tahun 1945 madrasah 

Salafiyah Kajen dibuka kembali, dibawah asuhan KH. Baedlowie 

dengan dibantu H. Hamzawie, KH. Muzajjad dan angkatan mudanya. 

Pada tahun 1948 berkat ketekunan dari pengelola madrasah Salafiyah 

sudah mendapat pengakuan dari pemerintah. Bahkan pada tahun 1950, 

Salafiyah mendapatkan subsidi pemerintah yang berupa tenaga pengajar 

dan alat-alat sekolah. Pada masa ini gedung Madrasah salafiyah baru 
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tiga lokal di samping barat kediaman KH. Baedlowie dan beberapa 

lokal di depan rumahnya. 

b) Masa pertumbuhan (1951-1995) 

Dalam hal pelaksanaannya, KH. Baedlowie menyerahkan 

pengelolaan Madrasah Salafiyah kepada K. Muzayyin Hadi. Dengan 

kemampuan K. Muzayyin Hadi ini tampak adanya bentuk kerangka 

keorganisasian yang bagus. Atas perkembangan yang baik ini pada 

tahun 1956 dibukalah kelas tingkat Tsanawiyah tiga tahun, dan pada 

tahun 1958 madrasah Salafiyah mendapatkan “PIAGAM” (pengakuan 

wajib belajar) dari pemerintah/Departemen Agama Republik Indonesia. 

Pada sekitar tahun 1960, atas usulan para generasi mudanya, 

pesantren ini dinamakan Taman pendidikan Tamrinul Huda (TPTH), 

namun tak begitu lama atas kesepakatan keluarga namanya dirubah 

kembali ke semula, yaitu Pesantren Salafiyah. Perubahan nama itu tidak 

mempengaruhi proses pertumbuhan madrasahnya. KH. Muzayyin Hadi 

tetap berkiprah sampai ia non-aktif. Dan kepengurusan dipegang oleh 

keponakan KH. Baedlowie yang telah menjadi sarjana muda yaitu KH. 

Abdul Kohar. Ia melakukan pembenahan system keorganisasian, tata 

kerja, administrasi dan mata pelajaran. Pada tahun 1968, Madrasah 

Salafiyah mampu mendirikan tingakt Aliyah tiga tahun dan tiga tahun 

kemudian yaitu tahun 1971 tingkat Muallimat enam tahun di buka 

untuk perempuan yang ingin sekolah di madrasah Salafiyah. Pada 

kepengurusan Hadziq Siroj, keorganisasian Pelajar Salafiyah mulai 
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dibentuk dengan nama Persatuan Pelajar Salafiyah (PPS). Namun pada 

tahun 1973, kesibukan Hadziq Siroj di badan legislatif Daerah Pati 

meningkat, hingga kepengurusan pun diserahkan kepada Muwaffaq 

Noor, BA (Bizawie, 2001:37-38). 

Perubahan ke arah perbaikan itu semakin tampak jelas saat 

kepemimpinannya dipegang Muwaffaq Noor (1973-1979), menantu 

KH. Abdul Wahab. Pada kepengurusannya Madrasah Salafiyah 

menerima surat “Pengesahan Perguruan Agama Islam dari pemerintah 

dengan pada tahun 1975 No. K/127/III/75. Organisasi Siswa yang 

bernama PPS (Persatuan Pelajar Salafiyah) kemudian seiring 

perkembangan diubah menjadi KPS-KPPS (Keluarga Pelajar Salafiyah-

Keluarga Pelajar Putri Salafiyah). Wadah ini merupakan alternatif yang 

apik bagi siswa-siswi yang mau mengembangkan kreatifitasnya. 

Menyadari hal itu Muwaffaq Noor dengan dibantu Mas’udi 

mengadakan penataran leadership selama sepekan pada setiap 

kepenguuruasan. Hasilnya sungguh luar biasa, bursa-bursa calon ramai 

dengan kampanye sepekan sebelum pemilihan. Hal itu menunjukkan 

sifat kompetitif di antara siswa (Bizawie, 2001:38). 

Pada era ini pula, tampak pelebaran sayap ke berbagai kegiatan 

dan drama. Antara lain pertukaran pelajar, pengembangan bahasa Arab 

dan bahasa Inggris, serta adanya apresiasi seni yang mengantarkan 

Salafiyah ke kancah PORSENI se-eks Karesidenan Pati. Namun 

kekhasan di madrasah ini yang juga kekhasan madrasah di Kajen adalah 
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adanya testing baca Kitab ketika akan menyelesaikan studinya. Kitab 

yang ditestingkan adalah fiqih tahrir dan Hadist Bulughul Marom. 

Begitu pun pada tingkat tsanawiyah diadakan testing kitab tagrib. 

Tradisi ini sampai sekarang memang tidak dihapus karena di sinilah 

kekhasan. 

Berbeda dengan tahap-tahap metamorfosis sebelumnya, ketika 

kepemimpinan madrasah kembali ke tangan H. Hadziq Siroj (1980-

1997), peningkatan mutu dan sistem yang ditampilkan sungguh 

mencolok. Sekitar tahun 1982 dibentuk tim drumband yang di 

kemudian hari mengharumkan Salafiyah. Mulai saat itu pula sistem 

pendidikan di Salafiyah terkait dengan sistem pendidikan pemerintah. 

Sebagai manifestasinya adalah dengan adanya persamaan ujian dan 

pengambilan jurusan. Dalam hal pengambilan jurusan, Salafiyah 

mengalami lika-liku dan proses yang panjang (Bizawie, 2001:39). 

Pertama kali Salafiyah mengikuti persamaan ujian tahun 80-an 

dengan mengambil jurusan IPS. Semula induknya di Boyolali, Solo 

namun kemudian dialihkan Kanwil (DEPAG) ke Semarang. Pada era 

80-an ini Madrasah Salafiyah dapat dikatakan masa bangkitnya. 

Madrasah Salafiyah mempunyai siswa yang boleh dikata kuantitasnya 

dan kualitasnya terbaik di data statistik Semarang. Walaupun pada 

tahun 1980 kondisi KH. Baedlowie sedang sakit menghalangi 

perjuangan beliau untuk berjuang lewat jalur pendidikan. Dalam 

kondisi terbaring, KH. Baedlowie menganjurkan untuk memperluas 
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spektrum ruang gerak Salafiyah. Pada tanggal 2 Februari 1981, lembaga 

tersebut dijadikan Yayasan yang diberi nama Yayasan Assalafiyah 

kedudukan tetap berpusat di Desa Kajen Margoyoso Pati. Mamun di 

tengah alur yang semakin membaik ini, datanglah sebuah berita duka 

pada subuh hari Jum’at Pahing tanggal 3 Ramadhan 1402/25 Juni 1982 

tentang wafatnya KH. Baedlowie (Bizawie, 2001:40). 

Dengan beberapa konsideran dan pertimbangan yang matang oleh 

para dewan guru, Madrasah Salafiyah mengganti jurusan IPS menjadi 

jurusan Agama. Pergantian ini terjadi pada tahun 1987. Siswa pada 

masa ini sudah mencapai 2000 orang dan kebanyakan berasal dari 

daerah Pati dan selebihnya dari kabupaten tetangga. Namun setelah 

delapan periode berlangsung, kebijakan pemerintah pusat menghapus 

jurusan agama jikalau tidak memenuhi syarat. Jurusan agama atau yang 

disebut MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan) hanya dilanjutkan jika 

memenuhi dua syarat, yaitu siswa-siswinya harus diasramakan dan 

harus ada tutor, tiap sepuluh anak memiliki satu tutor. 

Menimbang dua syarat tersebut tidak bisa dipenuhi maka 

Salafiyah memutuskan untuk membubarkan jurusan agama dan mulai 

tahun 1994/1995 untuk kelas satu mengikuti MAN (Madrsah Aliyah 

Negeri) dengan pilihan jurusan sosial. Dan setahun kemudian dicoba 

membuka satu kelas MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan), namun baru 

berjalan setahun ternyata kurang mampu untuk mengimbangi kembali 
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jurusan sosial. Pilihan ini tetap berjalan sampai sekarang (2001) 

(Bizawie, 2001:41).  

a) Masa pengembangan (1995-sekarang) 

Pada tahun 1995 merupakan masa yang sulit bagi madrasah 

Salafiyah untuk berkembang karena harus memilih jurusan yang akan 

diambil untuk dikemudian hari. Sejak awal berdirinya sudah sekitar 

5000 orang lebih alumninya dan setiap tingkatan terdiri  dari  4 kelas 

masing-masing kelas terdapat 45 siswa. Dalam rangka menjawab 

tantangan yang cukup serius  dan untuk memperluas spectrum bidang 

garap keluarga besar Salafiyah, keluarga KH. Abdul Wahab mendirikan 

yayasan ukhuwah yang  dikonsentrasikan dalam bidang penggarapan 

ketrampilan. Begitu juga keluarga KH. Muhibbi Hamzawie mendirikan 

pondok pesantren RIMA yang mengkonsentrasikan diri pada kajian 

Fakiyah dan Faraidhiyah. Pilihan garapannya adalah bidang sosial 

keagamaan yang awal tahun 2000 dilegalkan menjadi sebuah yayasan 

sosial keagamaan Al Amin (Bizawie, 2001:43). 

Pada saat Aslafiyah merangkak menuju millennium ketiga 

musubah datang menimpa keluarga besar Salafiyah. Tokoh-tokoh 

sentral seperti KH. Umar Syarif telah dipanggil yang Maha Kuasa. 

Menurut data statistika tahun 2000 siswa madrasah Tsanawiyah  

sebanyak 682 orang dan tingkat Aliyah sebanyak 896. Banyaknya siswa 

ini mengharuskan penambahan kelas pada tiap angkatan menjadi 7-8 

kelas. Sehingga tanggal 14 Maret 2000 Madrasah Salafiyah tingkat 
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Tsanawiyah mendapat Piagam Jenjang Akreditasi DISAMAKAN dari 

Kanwil Jawa Tengah No. WK/ 5a/PP.005/840/2000 dan tanggal 22 Juni 

2000 madrasah tingkat Aliyah mendapat Piagam Jenjang Akreditasi 

DISAMAKAN dari Depag RI Dirjen Binbaga Agama Islam No. E. 

IV/PP.03.2/148/56/2000 (Bizawie, 2001:45). 

                2) Pondok pesantren kulon banon (TPII) 

Pondok pesantren ini didirikan sekitar tahun 1900 oleh Kyai Haji 

Nawawi, putra KH. Abdullah. Sekarang pesantren ini dipimpin oleh 

KH. Muzammil Thohir, KH. Nu’man Thohir dan Kyai Muadz Thohir 

(ketiganya putra KH. Thohir Nawawi) (Sanusi, 2002:30). 

                3) Pondok pesantren tengah 

Pondok ini pendiriannya dipelopori oleh KH. Ismail kemudian 

KH. Murtaji. Di bekas pondok pesantren tengah, sekarang telah berdiri 

sebuah pondok pesantren baru yang mengelola santri putra dan putrid 

dengan nama pondok pesantren Raudlotun ‘Ulum (PPRU). Di bawah 

Asuhan KH. Ahmad Fayumi Munji (almarhum) sekarang diteruskan 

oleh Nyai Fayumi dan putra-putranya (Sanusi,2001:31). 

4) Pondok pesantren Polgarut 

Pondok ini berdiri sekitar tahun 1910 dibawah pimpinan KH. 

Abdus Salam dan putranya KH. Mahfudh. Pondok ini merupakan dua 

komplek utara yang diberi nama pondok pesantren Maslakul Huda atau 

lebih dikenal sebutan PMH Putra (singkatan dari pesantren Maslakul 

Huda Polgarut Utara). Pada masa perkembangannya didirikan pesantren 
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putrid Al Badi’iyyah (PESILBA). Setelah KH. Mahfudh wafat, PMH 

putra diasuh oleh saudaranya (adiknya) ialah KH. Ali Mukhtar, 

akhirnya PMH putra oleh beliau diserahkan kepada putra KH. Mahfudh 

yaitu KH. MA. Sahal Mahfudh. Adapun pondok pesantren yang 

satunya  adalah Polgarut selatan yang dibawah pimpinan KH. Abdus 

Salam dan setelah beliau pulang ke rahmatullah dipegang oleh putranya 

KH. Abdullah Salam (almarhum) dan sekarang diteruskan oleh putra 

beliau KH. Nafi’Abdillah. Pesantren ini diberi nama pesantren 

Mathala’ul Huda yang populer dengan sebutan PMH (pesantren 

Mathala’ul Huda Polgarut Selatan). Di komplek PMH pusat juga 

didirikan pesantren khusus para santri putri dengan nama pesantren 

putri Al Husna (Sanusi, 2002:31). 

5) Pondok pesantren kauman 

  Pondok pesantren ini berdiri sekitar tahun 1920 dibawah asuhan 

KH. Hasbullah. Lembaga ini semula digunakan untuk pengajian. 

Sekarang pondok ini diasuh oleh K. Abdul Baqi. 

6) Pondok pesantren PPAI 

Pondok pesantren ini hanya khusus untuk santri putrid yang 

didirikan oleh KH. Ahmad Rifa’I pada tanggal 1 Maret 1963. Pondok 

ini lebih dikenal dengan sebutan PPAI singkatan dari pesantren putrid 

Al I’anah. Setelah KH. Ahmad Rifa’i Nasukha dipanggil Allah  SWT, 

pesantren ini diasuh oleh cucu beliau yaitu ustad Saifurrahman (Sanusi, 

2002:32). 
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7) Pondok pesantren mamba’ul ulum (PMU) 

Di sebelah utara pondok As Salafiyah Kajen berdiri pula pondok 

pesantren Mamba’ul Ulum atau disingkat PMU. Awalnya pondok ini 

berasal dari emperan tempat berkumpulnya anak-anak Kajen yang 

didirikan oleh K. Ahmad Hasyir sekitar tahun 60-an. Sekarang 

pembinaannya dilanjutkan oleh putra beliau diantaranya uztadz Anis 

dan Nur Hafidh dan pada masa perkembangannya telah berdiri pondok 

putra dan putri (Sanusi, 2002:33). 

8) Pondok pesantren permata 

Pondok ini singkatan dari pesantren Majlis Ta’lim “Al Hikmah”. 

Semula merupakan balai ta’lim (pengajian rutin) dibawah asuhan Kyai 

Ma’mun Muzayin, yang kemudian berkembang menjadi sebuah pondok 

pesantren dan bahkan di kompleks pondok telah dibangun Madrasah 

Diniyah bernama Al Madinah (Sanusi, 2002:33). 

b. Perkembangan Madrasah 

1) Perguruan Islam Mathala’ul Falah 

Madrasah yang pertama ini berdiri di Desa  Kajen pada tahun 

1912 dibawah sponsor KH. Abdus Salam, KH. Nawawi dan KH. 

Mahfudh. Awalanya madrasah ini belum ada namanya baru setelah 

pimpinan KH. Mahfudh madrasah ini dinamakan perguruan islam 

Mathala’ul Falah dan sekarang dipimpin KH. Sahal Mahfudh (Sanusi, 

2002:33). 

 

  



 92

2) As-Salafiyah 

Madrasah ini berdiri pada tahun 1935 letaknya kira-kira 300 m 

kea rah timur dari makam Syekh Ahmad Mutamakkin. Madrasah ini 

didirikan oleh KH. Baedlowi Sirojd dan KH. Hambali (Sanusi, 

2002:34). 

3) Adiwijaya (Hadiwijaya) 

Pada tahun 1940 berdiri madrasah bernama Madrasah Islamiyah 

putri yang disingkat MI. Kemudian pada tahun 1952 dirintis pula sekolah 

menengah islam disingkat SMI untuk putra. Untuk kelanjutan MI, pada 

tahun 1956 berdiri pendidikan guru islam putri Hadiwijaya yang disingkat 

PGIP “Hadiwijaya”. Perguruan ini didirikan oleh almarhum K. H. M. 

Fahrurrozi (Sanusi, 2002:34).   

4) Madrasah Diniyah Al-Hikmah 

KH. Ma’mum Muzayin mendirikan sebuah lembaga pendidikan 

yaitu sebuah perguruan islam yang diberi nama sama dengan madrasah 

Diniyahnya (Al-Himah Red) atau lebih dikenal dengan perguruan Islam Al 

Hikmah (PRIMA) (Sanusi, 2002:35). 

2. Perkembangan Organisasi 

Dari awal tahun 1900-an organisasi yang berkembang pesat di Desa  

Kajen adalah Fatayat dan Muslimat dengan kata lain organisasi yang 

paling maju adalah  kegiatan keputrian ( Wawancara dengan Hj. Khayatun 

16, Januari 2007). Hal ini  juga diungkapkan oleh seorang pemuda yang 

sering duduk-duduk di balai kelurahan Desa Kajen bahwa organisasi 
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kepemudaan seperti karang taruna sama sekali tidak berkembang ( 

Wawancara 16 Januari 2007). Organisasi yang Berbentuk fatayat dan 

muslimat ini banyak diikuti oleh ibu-ibu dan pemudi- pemudi desa. Di 

kalangan masyarakat luar Desa Kajen juga sudah mengatakannya bahwa 

organisasi yang ada didesa ini paling mengundang simpatik diantaranya 

setiap kali ada pertemuan mereka itu secara rutin, banyak yang hadir rajin 

dan selalu penuh orang. Hal ini diungkapkan oleh salah satu santri yang 

mondok di salah satu pondok di Kajen Al Husna (wawancara dengan 

Setyowati, 25 Desember 2006). 

 Tahun 2001 adalah abad millennium dimana segala aspek 

kehidupan masyarakat cenderung mengalami perubahan, tetapi dalam 

bidang organisasi, Kajen khususnya. Pengalaman sejak tahun 1900 sampai 

tahun 2007 yang diperoleh seoarng guru dari sekolah salafiah Kajen ini 

tentang oganisasi benar-benar diungkapkan dengan penuh kegembiraan 

dan kebanggaan karena beliau adalah penduduk asli Desa Kajen yang 

sudah hamper 30 tahun lamanya dalam berorganisasi bersama masyarakat 

Desa Kajen yang lain. Dari generasi ke generasi, duaorganisasi ini 

memang tidak pernah mengalami kemunduran. Hal ini dibuktikan dengan 

makin maraknya masyarakat umum luar Kajen yang membicarakan kedua 

organisasi ini (wawancara dengan Hj. Khayatun, 16 Januari 2007). 

3. Kesenian 

 Berbicara tentang budaya memang tidak asing lagi bagi 

masyarakat. Sebut budaya sadar atau tidak sadar bagi masyarakat. Sebab 
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budaya sadar atau tidak sadar selalu dihasilkan oleh masyarakat. 

Kebudayaan yang dimiliki masyarakat Desa Kajen yang sampai sekarang 

masih berkembang pesat adalah seni rebana dan seni kerajinan yang khas 

dan sangat menarik perhatian masyarakat. Salah satu pemuda yang sering 

duduk-duduk dibalai kelurahan mengatakan bahwa kesenian yang paling 

digemari masyarakat Desa Kajen adalah rebana. Seni musik rebana yang 

berkembang di Desa Kajen ada dua yaitu rebana klasik yang khusus 

dikembangkan di pondok-pondok pesantren dan rebana modern yang 

dikelola oleh perorangan yaitu pimpinan Bapak Sodiq (wawancara, 15 

januari 2007). 

Pada era tahun 1900 an perkembangan musik rebana ini cukup pesat, 

sebab walaupun saat itu sudah banyak berkembang seni musik yang lain. 

Tetapi awal tahun 2000 mulai berkembang seni musik yang lain yaitu 

gambus atau lebih sering disebut dangdut, yang di kenal di desa ini adalah 

sahara yang banyak mengundang perselisihan antara masyarakat 

(wawancara, 15 Januari 2007). Berkembangnya kesenian gambus ini 

sampai sekarang belum bisa menggeser populernya musik rebana. Hal ini 

dibuktikan dengan makin banyaknya rebana yang disewa untuk hiburan 

dalam acara besar dan menurut masyarakat ini lebih aman dibandingkan 

musik gambus (wawancara, 16 Januari 2007). 

Kesenian yang lain berkembang dalam masyarakat Desa Kajen adalah 

seni kerajinan yaitu penghasil kopyah dan kaligrafi. Seni kaligrafi 

perkembangannya dari tahun 1900 an sampai tahun 2000 belum begitu 
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menarik perhatian masyarakat. Hanya orang-orang tertentu yang 

mempunyai nilai seni tinggi yang mau memilikinya kesenian ini banyak 

dihasilkan oleh anak-anak pondok pesantren sebagai sarana untuk mengisi 

waktu luang selain mengaji (wawancara dengan Habibah, 16 Januari 

2007).   

4. Perkembangan Ekonomi 

 Penduduk Desa Kajen jumlahnya kurang lebih 3000 jiwa dan 75% 

adalah masyarakat pendatang seperti santri dan pedagang. Mata 

pencaharian yang paling pokok adalah pedagang dan buruh di sebuah 

pabrik industri seperti pabrik tepung tapioka (Wawancara, 15 januari 

2007). Sebagian penduduk juga ada yang membuat kerajinan sendiri yang 

dapat dijual sebagai sumber penghasilan seperti kopyah. Sejak tahun 1900 

kegiatan ekonomi yang paling terkenal adalah membuat krupuk yang 

dikenal dengan krupuk tayamum. Hasil kerajinan kopyah ini mulai 

meningkat sekitar tahun 1994 bahkan hasilnya sampai dipasarkan ke luar 

Jawa seperti Madura (Wawancara dengan Hj. Khayatun 16 Januari 2007). 

Tetapi mulai tahun 2000 ini penghasil kopyah omzetnya mulai menurun 

sebab semakin banyaknya daerah lain yang menghasilkan kopyah dalam 

bentuk sama dan ini merupakan saingan berat. Omzet yang dihasilkan 

pengrajin kopyah pada tahun 1900 mencapai 5000 omzet (Wawancara 15 

januari 2007). Tetapi di awal tahun 2000 mulai mengalami penurunan.  

Merosotnya penghasilan penduduk tentang penjualan kopyah ini sangat 

berakibat buruk bagi perkembangan ekonomi masyarakat Kajen karena 
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mereka banyak kehilangan mata pencaharian akhirnya tingkat penurunan 

tinggi. Tetapi dari tahun 1994 - 2004 ini penghasilan masyarakat menjadi 

tidak stabil sebab terjadinya krisis ekonomi walupun demikian, 

penghasilan masyarakat Desa kajen mulai melambung tinggi ketika adanya 

khool yaitu hari peringatan kematian orang besar yang berpengaruh di desa 

ini Kyai Ahmad Mutamakkin. Hal ini disebabkan karena peristiwa ini 

dijadikan masyarakat baik dari penduduk asli maupun setempat sebagai 

peluang untuk menambah penghasilan dengan berdagang.   
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Sebagai langkah akhir dalam penulisan skripsi ini akan diungkapkan 

simpulan terhadap apa yang telah dibahas dalam bab – bab sebelumnya, 

diantaranya adalah : 

1. Desa kajen dikatakan sebagai desa santri sejak abad XVII yaitu ketika 

masuknya agama islam pertama di desa ini oleh seorang tokoh ulama besar 

yaitu KH. Ahmad mutamakkin. Kajen mendapat julukan itu sangat berkaitan 

erat dengan faktor – faktor yang kental sekali nilai keislamannya. Faktor –

faktor terkait yang mempengarui Kajen disebut sebagai desa santri adalah 

berdirinya pondok pesantren, adanya ziarah kubur, peninggalan –peninggalan 

islam Kyai Ahmad mutamakkin, organisasi dan kesenian islamnya. 

2. Kajen adalah sebuah desa kecil yang berada di tengah –tengah antara desa 

Ngemplak dan Cebolek. Dalam perjalanan sejarahnya tidak lepas kaitannya 

dengan keberadaan tokoh besar Kyai Ahmad Mutamakkin. Dimana, beliau 

adalah seorang penyebar islam pertama di daerah ini. Pada awalnya Kyai 

Ahmad Mutamakkin datang disebuah daerah dimana didaerah itu belum ada 

ulama yang menunaikan haji. Kemudian setelah Beliau datang dari Makkah 

para ulama daerah tersebut digunakan sebagai tempat berkumpulnya para haji. 

Maka daerah ini dikenal dengan nama Desa Kajen yaitu tempat berkumpulnya 

para haji. Dari cerita ini dapat diketahui bahwa perjalanan Kyai Ahmad 
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Mutamakkin dari Makkah ke Margoyoso khususnya di Desa Kajen yang penuh 

perjuangan dalam penyebaran agama islam. Dimana dalam perjalanannya nanti 

dia meninggalkan beberapa cerita baik tentang asal usulnya benda –benda 

peninggalannya dan Haulnya atau lebih dikenal dengan khool. 

3. Dalam perkembangannya desa Kajen ini mendapat sambutan yang sangat 

hangat dan meriah sekali dikalangan masyarakat luas. Dan awal tahun 1900 –

an yang merupakan titik awal perkembangan desa ini sebagai desa santri 

karena mulai pertama kali islam masuk dan berkembang yang dibawa oleh 

Kyai besar KH. Ahmad Mutamakkin pada abad XVIII. Sekitar tahun 1900 –an 

ini sudah banyak bukti –bukti peninggalan islam yang dibawa dan 

dsitingkatkan oleh KH. Ahmad Mutamakkin dan menyandang banyak 

masyarakat untuk datang mengunjunginya terutama makam beliau dan masjid 

pertama yang dibangun pertama di desa ini. Sampai tahun 1994 skup temporal 

yang diambil penulis dari penelitian adalah periode dimana Desa Kajen ini 

mengalami perjalanan dalam perkembangannya, tetapi berkembangnya tidak 

selalu stabil dan melonjak tinggi tergantung dari situasi dan kondisi pada saat 

itu. Dalam perkembangannya baik pendidikan, organisasi, kesenian dan 

ekonomi selalu mengalami pasang surut tetapi yang paling mendapat sorotan 

dari masyarakat luas adalah sektor pendidikan informal yaitu pondok pesantren 

sehingga disebut sebagai desa santri, yang semakin meningkat. Awal tahun 

1994 / 1995 juga perkembangannya merupakan perkembangan pendidikan 

yang meningkat yaitu sekolah Salafiyah yang merupakan salah satu sekolah 

terbesar di desa itu mulai membuka jurusan sosial. 
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B. Saran  

1. Masyarakat diharapkan dapat lebih mengembangkan dan melestarikan tempat-

tempat penting bersejarah yang ada di Desa Kajen, baik masyarakat Kajen 

khususnya dan masyarakat luar umumnya. 

2. Masyarakat hendaknya menjaga dan merawat peninggalan-peninggalan  islam 

Kyai Ahmad Mutamakkin. 

3. Sebagai wujud dari penghormatan dan rasa terima kasih kepada jasa-jasa Kayai 

Ahmad Mutamakkin hendaknya dibangun sebuah tempat khusus atau museum 

untuk menyimpan benda-benda peninggalan beliau. 
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