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Abstrak 

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, bangsa ini dibangun dengan semangat gotong royong yang 
tinggi, saling menghormati, menghargai sesama bahkan menerima perbedaan suku, etnis, budaya dan agama. 
Nuansa kemajemukan ini terus terbina dalam hidup dan kehidupan para leluhur bangsa yang terangkai dalam 
bhinneka tunggal ika. Namun kemajemukan dan keragaman ini mulai tergoyahkan dan tercabik-cabik oleh 
truth claim salah satu penganut agama, yang tidak lain adalah untuk meraih dominasi politik dan paham 
keagamaan. Realitas perbedaan yang sudah terajut dengan baik oleh nenek moyang bangsa, dikoyak-koyak 
dengan pertentangan perbedaan keyakinan, seakan keyakinannya paling benar sedang keyakinan orang lain 
adalah salah. Dalam sejarahnya tidak sedikit ditemukan pertikaian yang berlanjut sampai memakan korban 
jiwa lantaran ketegangan antar penganut agama. Demikian pula halnya dengan aliran kepercayaan dan 
kebatinan yang tumbuh subur di negeri ini, tidak luput dari kecaman berbagai pihak baik itu dari Islam 
maupun dari agama lain yang mengklaim bahwa aliran kepercayaan dan kebatinan adalah ajaran yang sesat 
dan harus dilarang. Hal ini membuat rasa tidak aman dan nyaman bagi penganutnya dalam menjalankan 
ajaran sesuai dengan keyakinan mereka, apalagi terus diuber-uber oleh penganut agama lain. Padahal sejak 
bangsa ini dirumuskan menjadi bangsa Indonesia, hak-hak warga negara dalam menjalankan ajaran sesuai 
dengan keyakinannya, sangat dijamin dan dihormati. Apalagi penghormatan ini dilembagakan dalam UUD 
1945 yang tertuang dalam pasal 29.1 Akan tetapi UUD 1945 tinggal UUD 1945, ianya dianggap sepi oleh 
penganut agama, seakan tidak ada pengaruhnya.  
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Pendahuluan 

Berbicara tentang dominasi klaim kebenaran keyakinan faham keagamaan di negeri ini 
banyak ditemukan kasus tersebut. Dominasi klaim kebenaran tersebut tidak sedikit yang berujung 
pada perkelahian bahkan berlanjut sampai memakan korban jiwa. Demikian pula halnya dengan 
aliran kepercayaan dan kebatinan tidak luput dari kecaman berbagai pihak baik itu dari Islam 
maupun dari agama lain yang mengklaim bahwa aliran kepercayaan dan kebatinan adalah ajaran 
yang sesat dan harus dilarang. Hal ini membuat rasa tidak aman dan nyaman bagi penganutnya 
dalam menjalankan ajaran sesuai dengan keyakinan mereka, apalagi terus diuber-uber oleh 
penganut agama lain.  

Padahal sejak bangsa ini dirumuskan menjadi bangsa Indonesia, hak-hak warga negara 
dalam menjalankan ajaran sesuai dengan keyakinannya, sangat dijamin dan dihormati. Apalagi 
penghormatan ini dilembagakan dalam UUD 1945 yang tertuang dalam pasal 29.2 Akan tetapi 
UUD 1945 tinggal UUD 1945, ianya dianggap sepi oleh penganut agama, seakan tidak ada 
pengaruhnya. Yang lebih parah lagi adalah pemerintah yang seharusnya melindungi dan 
menjamin justru sebaliknya sebagai garda terdepan yang melarang aktifitas keagamaan. Terbukti 
berapa banyak aliran kepercayaan dan kebatinan yang dipaksa untuk “taubat” atau harus tutup 
dari melakukan aktifitas keagamaan akibat otoriter dan superior pemerintah dan penganut agama. 

                                                           
1 A. Hasjmy, Syi’ah dan Ahlussunnah Saling Berebut Pengaruh Dan Kekuasaan Sejak Awal Sejarah islam Di Kepulauan 

Nusantara, (Surabaya : Bina Ilmu, 1983), h. 17  
2 Ibid.  
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Sebut saja misalnya aliran yang dibawa oleh Yusman Roy dan Lia Eden. Pendirinya dihukum 
penjara dengan alasan penistaan terhadap agama Islam.  

Memang tidak dipungkiri bahwa tidak sedikit aliran kepercayaan dan kebatinan yang keluar 
jalur dari tujuan awal berdirinya atau sejarah munculnya aliran-aliran ini. Akan tetapi realitas 
bicara aliran kepercayaan dan kebatinan pernah hidup dan akan hidup dalam negara Indonesia3 
dan sudah sewajarnya bisa hidup berdampingan dengan agama-agama lainnya sebagai realitas 
pluralitas. 

Terlepas apakah aliran Yusman Roy, Lia Eden dan yang lainnya dituduh menyimpang atau 
menodai agama Islam, makalah ini tidak terjebak antara sesat dan tidak, tetapi ingin melihat 
bagaimana aliran kepercayaan dan kebatinan yang berkaiatan dengan Islam muncul, kemudian 
terus bisa tumbuh subur dan berkembang di Indonesia, kira-kira fenomena apa yang terjadi? 
Selain itu bagaimana Konghuchu yang dulu dianggap sebagai sebuah aliran kepercayaan oleh 
masyarakat, akhir-akhir ini peringkatnya naik menjadi agama dan diakui pula oleh negara? 

Dalam sejarah bangsa ini, kemunculan aliran kepercayaan dan kebatinan di Indonesia 
tentunya tidak bisa dilepaskan dari aspek sejarah, yang mana hidup dan kehidupan umat Islam 
dari awal Islam masuk ke nusantara hingga saat ini selalu diwarnai unsur-unsur tasawuf selain 
syariat. Unsur tasawuf inilah yang nantinya akan berbicara banyak bagaimana aliran kepercayaan 
dan kebatinan berkaitan erat dengan Islam atau merupakan bagian dari agama Islam. 

Untuk menjawab persoalan diatas, penulis tentunya menggunakan metode sejarah dengan 
pendekatan sosiologis-antropologis. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menggambarkan 
aspek sosial masyarakat masa lalu yang akan mengungkap segi-segi sosial dari peristiwa yang 
dikaji.4 Sedangkan antropologis lebih diarahkan untuk mengungkap tingkah laku manusia dengan 
merekonstruksi asal-usul, perkembangan dan penyebaran serta berbagai kontak antar budaya 
yang terjadi dalam kurun waktu tertentu.5   

Aliran Kepercayaan dan Kebatinan dan Agama 

Aliran kepercayaan dan kebatinan adalah aliran kerohanian yang sukar dicarikan definisinya 
yang tepat dan khas. Membicarakan definisinya sama sulitnya dengan definisi agama dan lembaga 
kerohanian yang lain, bahkan tidak jarang semakin mengaburkan persoalan dan mengundang 
misunderstanding. Terlebih lagi bila aliran kepercayaan dan kebatinan yang naik peringkat menjadi 
agama dan diakui pula. Seperti kepercayaan Adam Ma’rifat, Pran Suh dan sebagainya. 

Dalam ajaran aliran kepercayaan dan kebatinan dapat ditemukan beberapa persamaan 
bahkan yang paling menonjol dengan agama-agama Islam, Kristen dan Hindu yang sudah ada 
sebelumnya. Seperti kepercayaan terhadap yang ghaib, terhadap Tuhan dan faktor akhirat. 
Percaya atas karma dan kelahiran yang berkali-kali atau reinkarnasi.6 Meskipun sisi perbedaannya 
sangat banyak. 
1. Pengertian Aliran Kepercayaan dan Kebatinan 

Hampir dalam semua tulisan tentang aliran kepercayaan dan kebatinan selalu 
menggandeng istilah kepercayaan dan kebatinan tanpa memisahkan makna dari keduanya, 
akan tetapi Abdul Mutholib Ilyas dan Abdul Ghofur Imam dalam bukunya Aliran kepercayaan 
Dan Kebatinan Di Indonesia, mencoba memisahkan maknanya.  Kepercayaan diartikannya 
sebagai sebutan bagi kelompok masyarakat yang mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa 
berdasarkan hasil cipta, rasa dan karsa manusia. Sedangkan kebatinan adalah sekelompok 
masyarakat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang lebih mementingkan urusan 

                                                           
3 Rahnip M, Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan Dalam Sorotan, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1984), h. 13.   
4 Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah, (Yogyakarta : Arruz Media, 2007), h. 23.   
5 Ibid, h. 27.   
6 As’ad El Hafidy, Aliran-Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan Di Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1977), h. 

13-14.  
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batin dalam menjalin hubungan dengan Tuhannya.7 Dengan demikian aliran kepercayaan dan 
kebatinan adalah sebuah aliran yang dianut oleh sekelompok orang yang mempercayai adanya 
Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan hasil cipta, rasa dan karsa manusia di satu sisi dan 
mementingkan urusan batin dalam menjalin hubungan dengan Tuhannya di sisi yang lain. 

2. Pengertian Agama 
Agama diartikan bermacam-macam, dengan istilah yang berbeda seperti din dan 

religion atau religie. Agama dikatakan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu a berarti tidak dan 
gama bermakna kocar-kacir. Sedang din berasal dari bahasa Arab yang berarti kekuasaan, 
tunduk, patuh. Berbeda pula dengan religion atau religie yang berasal dari bahasa latin yaitu 
leg yang berarti mengambil, mengumpukan atau dengan kata lain memperhatikan tanda-tanda 
hubungan tuhan dengan manusia atau membaca alamat.  

Selain itu ada pula yang mengartikan agama yang sangat sederhana sebagaimana yang 
diutarakan Taylor seperti yang dikutip Romdon, mengatakan the belief in the spiritual being. 
Tetapi ada juga yang lebih ketat dengan mengatakan agama itu haruslah peraturannya dari 
Tuhan atau wahyu yang bersumber dari Tuhan.8 Namun pemerintah Indonesia memberikan 
definisi agama yang sangat ketat yaitu agama adalah jalan hidup dengan kepercayaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa serta berpedoman kepada kitab suci dan dipimpin oleh seorang 
Nabi.9 

3. Perbedaan Aliran Kepercayaan dan Kebatinan dengan Agama  
Sebagaimana yang didefinisikan oleh pemerintah cq Departemen Agama di atas, maka 

dapatlah kiranya ditarik benang merah antara  aliran kepercayaan dan kebatinan dengan 
agama adalah bahwa pertama, agama itu merupakan jalan hidup yang mempunyai aturan-
aturan dan ibadah tertentu yang mempedomani pemeluknya dalam menjalankan 
keyakinannya, sedangkan aliran kepercayaan dan kebatinan tidak memiliki aturan-aturan dan 
ibadah yang bisa mengikat penganutnya.  Kedua, agama itu mengajarkan kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, sedang aliran kepercayaan dan kebatinan masih terkontaminasi 
dengan kekuatan mistis yang lain. Ketiga, agama memiliki kitab suci yang menjadi pedoman 
hidup pemeluk agama agar hidupnya selamat menuju akhirat, sedangkan aliran kepercayaan 
dan kebatinan tidak ada, kalaupun ada hanyalah berupa rumusan atau ide-ide besar dari 
pendirinya, bukan wahyu dari Tuhan, dan keempat, agama itu dipimpin oleh seorang Nabi 
yang menyampaikan ajarannya kepada umatnya, sedangkan aliran kepercayaan dan kebatinan 
hanya dipimpin oleh pendirinya. 

Namun kemunculan aliran kepercayaan dan kebatinan di Indonesia bukanlah karena 
Islam atau agama lain tidak mampu mengatur atau membahagiakan umatnya, tetapi 
disebabkan beberapa faktor yang oleh Abdul Mutholib Ilyas dan Abdul Ghofur Imam 
merumuskannya dalam tujuh hal. Pertama, kejahilan dan kebekuan hati yang tidak mampu 
menerima petunjuk Allah yang benar sehingga apa yang sebenarnya baik dianggap tidak baik 
demikian pula sebaliknya yang tidak baik dianggap benar. Kedua, Fanatisme yang kuat 
terhadap naluri para leluhur, sehingga apa yang datang dari luar anggapan mereka dipandang 
sebagai ancaman warisan leluhur. Ketiga, Pencetusan sikap hidup bangsa Indonesia (Islam 
kejawen) yang serba magis-mistis yang diwariskan para leluhur dan adanya upaya 
menghidupkan warisan tersebut tanpa melalui proses seleksi. Keempat, Adanya pandangan 
hanya satu sisi terhadap agama atau ketidakpuasan terhadap agama yang mapan. Kelima, 
Sebagian umat Islam dan Da’i yang lebih mementingkan aspek lahiriyah daripada aspek 
batiniyah. Keenam, Kurangnya pendekatan secara pribadi para Da’i terhadap golongan 
kebatinan dan kurang beraneka ragamnya metode dakwah yang digunakan untuk 

                                                           
7 Abdul Mutholib Ilyas dan Abdul Ghofur Imam, Aliran kepercayaan Dan Kebatinan Di Indonesia, (Surabaya : 

Amin, 1988), h. 11. 
8Romdon, Tashawwuf Dan Aliran Kebatinan : Perbandingan Antara Aspek-Aspek Mistikisme Islam Dengan Aspek-

Aspek Mistikisme Jawa, (Yogyakarta : Lesfi, 1993), h. 2-3.  
9As’ad El Hafidy, Aliran ...., h. 115-116. 
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menjabarkan ajaran Islam. Ketujuh, Merupakan kehendak Ilahi.10 Dalam Islam, kehidupan 
manusia di dunia selalu dihadapkan pada dua persoalan yang saling berlawanan yaitu antara 
haq dan batil. Menanggapi permasalahan ini, manusia seringkali dikaburkan untuk menetukan 
jalan yang lurus dan diridhai Tuhan, terkadang jalan yang diambil dirasa sudah berada di rel 
yang benar tapi justru sebaliknya masuk dalam jurang kesesatan.    

 
Beberapa Teori Munculnya Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia 

Munculnya aliran kepercayaan dan kebatinan dalam Islam di nusantara, seiring ketika Islam 
dibawa masuk oleh pedangang dari Arab, India, Persia maupun China. Para pedagang ini yang 
asalnya bukan beragama Islam dan kental dengan budaya lokal dan agama mereka. Ketika mereka 
memeluk Islam, budaya lokal dan agama asalnya dipadukan dengan Islam. Akibatnya beberapa 
unsur mistik yang pada awalnya diambil dari agama Nasrani, paham Plato baru atau Neo 
Platonisme dan mistik Persia, India,11 lama-kelamaan menjadi bagian dalam kehidupan mereka.  

Islam yang dibawa oleh para pedagang ini memperoleh sambutan yang baik oleh 
masyarakat nusantara, karena menurut anggapan mereka agama baru ini penuh dengan mistik. 
Dugaan penduduk agama ini tidak banyak berbeda dengan agama yang telah dianut mereka 
sebelumnya. Pedagang ini memang sangat bijak, sehingga mereka dengan mudah menarik simpati 
penduduk lokal. Lantas terjadilah perkawinan diantara pedagang dan penduduk setempat, bahkan 
dapat menarik hati para Raja yang berkuasa waktu itu.  

Akhirnya dengan jabatan yang diperoleh dari relasi yang sangat baik dengan para Raja dan 
perkawinan tersebut, maka mereka semakin mudah menyebarkan agama Islam. Dengan 
mempergunakan unsur-unsur mistik yang terdapat dalam agama asal mereka yang dielaborasinya 
dengan budaya Islam mempermudah Islamisasi tanpa perdebatan sengit atau dengan jalan damai. 
Dengan maksud untuk menarik mereka ke dalam agama Islam, kegemaran-kegemaran yang telah 
menjadi budaya yang mengakar di masyarakat dijadikan sebagai media penyebaran Islam, seperti 
gendang, gamelan dan wayang kulit.12  

Dalam proses Islamisasi ini, Unsur-unsur Nasrani tampak kelihatan menyatu dalam 
tasawuf misalnya kecenderungan kepada penarikan diri dari dunia ramai untuk meminta ampun 
kepada Tuhan dengan memisahkan diri di tempat sunyi13 dan sebagainya. Selain itu ada juga 
unsur dari Persia terutama aliran Syi’ah dengan paham Wahdatul Wujud yang mendapat tempat 
dihati masyarakat pasca wafatnya Sultan Alaidin Maliku Salih 1289 M.14  Tidak cukup sampai 
disana, unsur-unsur Hindu yang sudah familiar di hati penduduk nusantara juga ikut andil dalam 
proses Islamisasi.  

Dari sinilah cikal bakal munculnya aliran kepercayaan dan kebatinan dalam Islam di 
nusantara. Dalam praktek hidup dan kehidupan mereka, unsur budaya lokal tidak mereka 
tinggalkan, bahkan terus dilakukan mengingat proses islamisasi yang dibawa oleh pedagang 
tersebut dalam konteks fleksibel dan sangat longgar. Ajaran martabat tujuh yang berkembang 
pada awal Islam di nusantara15 ternyata  merupakan rujukan dari aliran kepercayaan dan 
kebatinan Sapta Darma. 

Ada beberapa kajian yang memetakan penyebab maraknya perkembangan mistisisme atau 
kejawen di Indonesia pada awal kemerdekaan, yaitu, pertama, kemunculannya merupakan reaksi 
terhadap agama-agama mapan seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha. Mistisisme yang 
dikembangkan melalui perkumpulan kebatinan dianggap sebagai reaksi terhadap dogmatisme dan 
ritualisme agama-agama besar yang mengabaikan kebutuhan akan ekspresi mistis dan pengalaman 
                                                           

10  Abdul Mutholib Ilyas dan Abdul Ghofur Imam, Aliran ...., h. 178-179. 
11Kamil Kartapradja, Aliran Kebatinan Dan Kepercayaan Di Indonesia, (Jakarta : Yayasan Masagung, 1985), h. 37  
12As’ad El Hafidy, Aliran ...., h. 105-106. 
13Kamil Kartapradja, Aliran ...., h. 38. 
14 A. Hasjmy, Syi’ah dan Ahlussunnah ...., h. 16. 
15 Nor Huda, Islam Nusantara, Sejarah Sosial Intelektual Islam Di Indonesia, (Yogyakarta : Arruz Media, 2007), h. 

253.   
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batin. Kedua, kehadirannya disebabkan karena gempuran modernitas dengan segala dampaknya. 
Hadiwijono memberikan penilaian, maraknya gerakan kebatinan disebabkan adanya indikasi 
dimana agama-agama besar tidak bisa memberikan benteng moral yang kuat kepada masyarakat 
pada saat itu.  Senada dengan pendapat di atas, Hamka mengatakan, meskipun sebagian besar 
masyarakat memeluk Islam, namun mereka tidak puas dengan Islam yang semata-mata 
dititikberatkan pada persoalan halal dan haram, sehingga pantas saja jika mereka lari kebatinan. 
Demikian pula dengan Abdurrahman Wahid, memberikan penafsiran, bahwa berkembangnya 
aliran kebatinan disebabkan adanya kegagalan dalam hirarki dan struktur agama-agama besar di 
Indonesia untuk memberikan pemecahan bagi persoalan-persoalan sosial yang pokok dari 
kehidupan masyarakat dewasa itu. 

 Selain itu, faktor modernitas juga memberikan kontribusi yang besar bagi munculnya 
aliran kebatinan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Subagyo, bahwa mistisisme yang 
berkembang di kalangan masyarakat Jawa merupakan tanda protes dan kritik terhadap masa kini. 
Demikian pula yang dirumuskan De Jong, bahwa perkembangan mistisisme dalam kehidupan 
masyarakat Jawa dianggap sebagai reaksi atas kemerosotan nilai-nilai. Hal yang sama juga 
diutarakan oleh Mulder, bahwa mistisisme yang berkembang di Jawa adalah merupakan 
pencarian ekspresi dan jati diri kultural pada zaman peralihan dan perubahan.16 

 
Pertumbuhan dan Perkembangannya 

Meskipun pada awal Islam masuk di nusantara belum ada yang menamakan alirannya atau 
paham keagamaannya dengan nama yang spesifik, namun praktek-praktek yang berdasarkan hasil 
cipta, rasa dan karsa manusia serta mementingkan urusan batin dalam cara mendekatkan diri 
kepada Tuhan tumbuh subur dan berkembang dalam masyarakat nusantara sejalan dengan proses 
islamisasi. Akan tetapi upaya ini mengalami hambatan ketika para pedagang Portugis datang ke 
nusantara dengan membawa misi kristenisasi. Islam dan Kristen mulai dihadap-hadapkan. Misi 
Kristen mulai mendapat tempat lantaran dukungan senjata yang modern dan serba lengkap dari 
pembawanya.17 Misi Kristen mulai gencar dilancarkan tidak hanya dikantong umat Islam tetapi 
juga ke daerah yang belum terjamah oleh orang Islam. Ini membuat proses islamisasi mulai 
mendapat hambatan dan gempuran dari misionaris. Lambat laun aliran kepercayaan dan 
kebatinan dalam Islam terkontaminasi oleh pengaruh Kristen. 

Gempuran yang tidak kalah pentingnya juga adalah adanya gerakan Wahabi yang 
menginginkan ajaran Islam dikembalikan kepada aslinya yaitu yang bersumber dari Al-Qur’an 
dan Hadits. Gerakan ini merupakan ancaman yang sangat besar atas keberlangsungan praktek 
ajaran Islam yang mengadopsi budaya lokal sebagaimana yang telah dibumikan oleh pembawa 
Islam di nusantara. Meskipun demikian aliran ini tidak lantas mati dan habis, tetapi masih dapat 
bertahan walaupun dengan banyak rintangan.  

Pada masa kolonial, akses para ulama untuk mengajarkan agama Islam dipersulit, kecuali 
yang mau mengakui pemerintah kolonial dan harus meminta izin terlebih dahulu. Tidak sedikit 
izin yang diajukan para ulama ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda karena dicurigai sebagai 
mobilisasi umat yang mengancam kedudukan kolonial.18  

Setelah era kolonial, dan memasuki era kemerdekaan, tampaknya merupakan angin segar 
bagi aliran kepercayaan dan kebatinan. Aliran  kepercayaan dan kebatinan tumbuh dengan cepat 
bahkan mereka berani melabeli aliran mereka dengan sebutan agama, meskipun pada dasarnya 
belum terkategori sebagai agama. Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa sejak kemerdekaan 
sampai tahun 1950 berjumlah 78 aliran, angka ini terus bertambah. Tahun 1964 menjadi 300 

                                                           
16 M. Soehadha, Orang Jawa Memaknai Agama, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2008), h. 9-11  
17As’ad El Hafidy, Aliran ...., h. 107.  
18 Kamil Kartapradja, Aliran ...., h. 47-48. 
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aliran, kemudian pada tahun 1972 bertambah menjadi 644 aliran. Bahkan diperkirakan jumlahnya 
bertambah secara signifikan bagaikan cendawan tumbuh di musim hujan.19  

Banyaknya aliran kepercayaan dan kebatinan muncul, tidak berarti keberadaannya aman-
aman saja, namun justru menghadirkan persoalan diantaranya desakan yang digaungkan oleh 
Dewan Musyawarah BKKI (Badan Kongres Kebatinan Indonesia) tahun 1959 agar aliran 
kepercayaan dan kebatinan disejajarkan dengan agama-agama lain dibidang hukum. Hal ini 
menimbulkan keresahan dari masyarakat yang khawatir terjadi penistaan terhadap agama, dan 
akhirnya pada tahun 1965 aliran kepercayaan dan kebatinan dilarang oleh Kejaksaan Agung 
dengan menyatakan 167 aliran yang sesat dan terlarang.20 Persoalan lainnya adalah masalah 
perkawinan antara umat beragama dengan penganut aliran kepercayaan dan kebatinan. Sampai 
saat ini aliran kepercayaan dan kebatinan terus tumbuh dan berkembang dengan bentuk yang 
berbeda-beda. Terlebih pemerintahan sekarang menjamin keragaman dan menghargai perbedaan 
meskipun dalam prakteknya masih saja ditemukan riak-riak ketidaksetujuan keberadaan aliran 
kepercayaan dan kebatinan. 

Fenomena apa kiranya yang membuat aliran kepercayaan dan kebatinan dapat survival di 
negeri ini? Menurut hemat penulis, tentunya tidak bisa dilepaskan dari sejarah bahwa 
menjamurnya  aliran kepercayaan dan kebatinan pada awal kemerdekaan Indonesia adalah karena 
umat Islam terfokus dalam mengisi kemerdekaan dan disibukkan dengan perebutan politik 
kekuasaan, sehingga celah ini dimanfaatkan oleh komunis untuk membangun jaringan kekuatan. 
PKI pada waktu itu merupakan salah satu partai yang banyak konstituennya, sehingga mereka 
punya suara yang keras untuk membela lumbung pengikutnya yaitu  aliran kepercayaan dan 
kebatinan. Selain itu juga  aliran kepercayaan dan kebatinan tidak dalam posisi yang menodai 
agama lain tetapi lebih tertuju kepada penguatan batin, sehingga tidak begitu dicurigai oleh umat 
Islam atau agama lainnya. 

Komitmen pemerintah untuk menegakkan keadilan, mengakui realitas pluralitas dan 
sebagai pengamal Pancasila yang baik juga berkontribusi terhadap pengakuan konghuchu sebagai 
sebuah agama yang dianut oleh rakyatnya. 

 
Aliran-Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia 

1. Sapta Darma 
Aliran ini didirikan oleh Hardjosaputro dari Kediri pada tahun 1956. Ia mengaku telah 

menerima ilham dari Tuhan, yang kemudian ilham ini disebarluaskan kepada temannya. 
Hardjosaputro dikenal juga dengan nama Pak Sepuro dengan ciri khas ajarannya melalui 
pengobatan. Sapta Darma artinya tujuh pedoman. Yaitu : Setia kepada Pancasila Tuhan, Jujur 
dan setia hati, Ikut serta cancut tali wanda (siap sedia sewaktu-waktu) mempertahankan 
negara, Menolong siapa saja yang memerlukan pertolongan tanpa mengharap balasan 
bantuan apapun, Berani hidup dengan kepercayaan dan kekuatan diri sendiri, Tindakan 
kepada warga harus bebrayan (gotng royong) dan Yakin dan percaya bahwa dunia tidak 
langgeng21 

2. Sumarah 
Aliran ini didirikan oleh Dokter Surono Projohusodo di Yogyakarta tahun 1935. 

Sumarah artinya menyerah atau tawakkal.  Mereka mempunyai ajaran yaitu Sujud Kanoman 
(pemuda) yaitu hening, awas lan eling, artinya diam menghilangkan lain-lain perasaan, awas 
dan ingat. Sujud Kesepuhan (orang Tua) yaitu diberatkan lebih dahulu rasanya, bergerak 
menurut haknya,menuju kesempurnaan jiwa, sehingga dapat kembali kepada alam azali dan 
Mamayu Hayuning Bawana.22  

                                                           
19 Abdul Mutholib Ilyas dan Abdul Ghofur Imam, Aliran ...., h. 14-15. 
20 Ibid ...., h. 14. 
21 Kamil Kartapradja, Aliran ...., h. 80. 
22 Ibid ...., h. 87-88.  
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3. Pangestu 
Adalah singkatan dari Paguyuban Ngesti Tunggal yang artinya persatuan untuk 

menuntut bersatu. Didirikan oleh R. Sunarto tahun 1949. Aliran ini berpahaman bahwa 
manusia asalnya dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan, tapi bagi yang melanggar tidak 
akan bertemu dengan Tuhan. Selain berpendirian bahwa Tuhan adalah Tripusura yang terdiri 
dari tiga oknum yaitu Suksma Kawekas, Suksma Sejati dan Roh Suci.23 

4. Pran-Suh 
Sastrosuwignyo dianggap sebagai nabi karena Tuhannya Rama Resi Pran-Suh menitis 

dalam diri Sastrosuwignyo. Menurut kepercayaan aliran ini Rama Resi Pran-Suh yang diyakini 
sebagai Tuhan, Rama Pran-Suh sebagai titisan Tuhan dan Sastrosuwignyo sebagai nabi. Tri 
wujud ini terjelma dalam diri Sastrosuwignyo yang dapat dibedakan masing-masing. Aliran ini 
lahir di Muntilan, Magelang tahun 1947.24 

5. Yusman Roy 
Aliran ini berkeyakinan bahwa sholat dikerjakan dengan dua bahasa. Didirikan oleh 

Yusman Roy seorang bekas preman dan petinju pada tahun 2002 setelah ia mendirikan 
pesantren I’tikaf Ngaji Lelaku Malang.25 

Demikianlah sekelumit aliran-aliran kepercayaan dan kebatinan yang pernah ada di 
Indonesia.  

 
Penutup 

Dari apa yang dipaparkan pada bagian pembahasan, maka dapatlah ditarik kesimpulan, 
bahwa : 
1. Awal kemunculan aliran kepercayaan dan kebatinan dalam Islam seiring dengan masuknya 

Islam di nusantara, meskipun pada waktu itu belum dikenal dengan nama-nama aliran, 
namun praktek-prakteknya yang berdasarkan hasil cipta, rasa dan karsa manusia serta 
mementingkan urusan batin dalam cara mendekatkan diri kepada Tuhan tumbuh dan 
berkembang dalam masyarakat nusantara sejalan dengan proses islamisasi. 

2. Pertumbuhan dan perkembangannya mengalami dinamika sesuai dengan zamannya. Di awal 
kehadiran Islam, aliran kepercayaan dan kebatinan tumbuh dan berkembang dengan baik 
tanpa banyak hambatan, namun ketika pedagang dari Portugis datang ke nusantara sudah 
mulai tampak gangguan-gangguan. Kemudian diteruskan oleh gelombang tajdid atau Wahabi 
yang ingin mengembalikan Islam dalam bentuk aslinya tanpa memperhatikan aspek pluralitas 
dan budaya lokal. Pada masa kolonial tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Namun 
yang menarik adalah adalah pasca kemerdekaan aliran kepercayaan dan kebatinan tumbuh 
subur bak cendawan di musim hujan. Akan tetapi memasuki abad 21 kecenderungan untuk 
menggerogoti eksistensi aliran kepercayaan dan kebatinan mulai hidup lagi dengan suara 
hiruk pikuk umat Islam untuk membubarkan Ahmadiyah, menghukum Yusman Roy dan 
mengadili Lia Eden. 
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