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MOTTO 

 

 

Bagiku penyesalan di akhir cerita adalah pilihan 

  Berani bertindak harus mengerti segala resiko. 

Bulatkan tekad, pastikan hati, 

buka mata, pasang telinga 

Maju sekarang atau hancur 

 

 

Semoga asa menjadi realita 

Kebahagiaan bukan fiktif belaka 

Dan cinta bukan rumor semata 
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ABSTRAKSI 

 

 Penduduk dusun Gaten mayoritas menganut ajaran Islam. Akan tetapi 

tingkat keislaman mereka hanyalah pada tingkatan abangan. Ketika Sapta Dharma 

mulai diperkenalkan di sini, banyak warga yang tertarik untuk mengikutinya. 

Mereka tidak hanya beragama Islam, tapi mereka juga mengikuti Sapta Dharma. 

Sehingga bisa dibilang mereka adalah orang-orang Islam KTP. Orang Islam yang 

tidak melakukan syariat Islam, akan tetapi diakui negara sebagai muslim. Mereka 

menjalankan salat hanya pada waktu-waktu tertentu saja, bahkan ada yang tidak 

melakukan salat sama sekali. Di sisi lain, mereka juga melakukan ajaran Sapta 

Dharma. Tahun penelitian difokuskan antara tahun 1959-1970, dan pada saat ini 

terjadi fluktuasi penganut ajaran Sapta Dharma akibat Gerakan 30 September 

1965. Penelitian ini melihat bagaimana dinamika penganut ajaran Sapta Dharma 

yang masih menganut agama Islam. 

 Penelitian ini menggunakan teori akulturasi, yang akan menunjukkan 

bagaimana terjadinya proses akulturasi progresif dan ingresifnya. Kajian dalam 

penelitian ini adalah masyarakat sehingga dipilihlah pendekatan sosiologi. 

Permasalahan yang ditemukan di lapangan adanya umat Islam abangan yang 

memiliki dua keyakinan yaitu Islam dan sebagai penganut ajaran Sapta Dharma. 

Mereka selain meyakini Islam sebagai agama, juga melakukan ajaran Sapta 

Dharma sebagai aliran kebatinannya. Pada awal masuk dan berkembangnya Sapta 

Dharma di Gaten banyak yang mengikuti ajaran ini. Namun, setelah adanya isu G 

30 S/PKI terjadi penurunan. 

 Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa yang menjadi sebab terjadinya 

perkembangan dan penurunan pengikut terjadi pada tahun 1965. Gerakan komunis 

yang memberontak pada tahun ini, membawa dampak besar bagi aliran Sapta 

Dharma. Selain itu juga dipengaruhi oleh dakwah umat Islam dan adanya 

kebijakan pemerintah baik dari perintah presiden dan departemen agama untuk 

membatasi aliran kebatinan yang menyimpang.  

 Diharapkan penulisan penelitian ini berfungsi sebagai tambahan data bagi 

penulis-penulis sesudahnya, serta mampu memberikan gambaran mengenai sisi 

lain keyakinan yang ada di Indonesia.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Aliran -aliran kepercayaan dan kebatinan merupakan suatu masalah yang 

cukup signifikan. Salah satu penyebabnya adalah munculnya fakta yang bertolak 

dari reaksi masyarakat terhadap ajaran aliran itu sendiri. Kegelisahan masyarakat 

juga menjadi faktor lain, terutama pada tempat-tempat di mana kaum komunis 

pernah berpengaruh. Selain itu, kekacauan ekonomi, sosial, dan politik kerapkali 

menimbulkan kerinduan manusia untuk melepaskan fikiran dari pengaruh dunia, 

kemudian masuk ke dalam ranah tasawuf. 

Aliran-aliran kepercayaan dan kebatinan merupakan aliran kerohanian 

yang sukar untuk didefinisikan secara tepat dan khas.
1
 Kebatinan bukanlah suatu 

agama, dan agama juga bukan kebatinan. Keduanya memiliki kesamaan dalam 

menyembah Tuhan dan juga sama-sama mengajarkan tentang kebaikan. 

Perbedaannya terdapat pada pemberian tekanan. Agama tekanannya diberikan 

kepada panembah (kebaktian terhadap Tuhan Yang Maha Esa), tentang 

kepercayaan terhadap yang ghaib yang disembah. Agama juga membicarakan 

tentang kehidupan akhirat, sedangkan kebatinan menekankan pada budi luhur dan 

kesempurnaan hidup di dunia. Ini sesuai rumusan Badan Kongres Kebatinan 

Indonesia (BKKI) kedua di Solo tahun 1956 yang menyatakan “Sumber azas dan 

                                                           
1
 M As’ad El Hafidy, Aliran-Aliran Kepercayaan dan Kebatinan Di Indonesia, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 1977), hlm. 13. 
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sila Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai budi luhur, guna kesempurnaan 

hidup”.
2
  

Berbagai bentuk gerakan atau perguruan kebatinan lebih dikenal pada 

tahun 1950 hingga akhir 1960. Menurut catatan yang ada pada Pengawas Aliran 

Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Departemen Agama,  jumlah nama aliran 

kebatinan sekitar tahun 1950 itu mencapai kurang lebih 400 aliran, baik yang 

digerakkan oleh organisasi-organisasi maupun yang bersifat perorangan atau 

kelompok. Di antara aliran itu ada yang berkembang sebelum Indonesia merdeka, 

seperti: aliran Suci Rahayu (1925), Budha Wisnu (1925), Paguyuban Ngestu 

Tunggal (PANGESTU) (1932) dan  Paguyuban Sumarah (1935). Selain itu, aliran 

yang baru terorganisir setelah kemerdekaan yakni Imam Iqama Haq (IIH), Islam 

Sejati, Kaweruh Naluri (1949), Sapta Dharma (1952) dan lain-lain.
3
 

Selanjutnya, pada saat terjadi peristiwa pemberontakan Gerakan 30 

September Partai Komunis Indonesia (G 30 S/PKI), banyak aliran kebatinan yang 

menyeleweng dari ajaran asli. Ini disebabkan oleh pengaruh komunis dari G 30 

S/PKI. Tujuannya yakni untuk kepentingan pribadi maupun golongan politik 

tertentu serta praktek-praktek perdukunan yang mempraktekkan ilmu klenik. Pada 

tahun 1970-an, aliran-aliran kebatinan itu mengalami penyusutan dan tercatat 

hanya sebanyak 217 gerakan.
4
 

Dari sekian banyak aliran kebatinan yang ada, Sapta Dharma merupakan 

salah satu aliran yang masih eksis. Aliran ini muncul akibat dari dorongan dan 

                                                           
2
  Suwardi Endraswara, Kebatinan Jawa dan Jagad Mistik Kejawen, (Yogyakarta: Lembu 

Jawa, 2011), hlm. 71. 
3
  Ibid., hlm. 15. 

4
  Ibid., hlm. 35.  
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keinginan masyarakat untuk lepas dari krisis moral. Sapta Dharma membawa 

suasana baru di tengah-tengah revolusi Indonesia. Selain itu aliran ini juga 

menawarkan angin segar untuk membina masyarakat Indonesia menuju jalan yang 

benar.
5
 

Aliran Sapta Dharma bermula dari diterimanya wahyu ajaran oleh Hardjo 

Sapoero yang kemudian sering disebut Sang Panuntun Agung. Aliran ini berdiri di 

Pare, Kediri, Jawa Timur pada tahun 1925. Walaupun  muncul di Kediri, tapi 

berkembang di Yogyakarta dan didirikan kantor pusat di sana. Kantor pusat itu 

sekaligus juga digunakan sebagai tempat persembahyangan. 

Tempat persembahyangan terdapat dua jenis, yakni besar dan kecil. 

Persembahyangan besar yang disebut Sanggar Candi Sapto Renggo merupakan 

pusat persembahyangan yang terletak di Surokarsan, Yogyakarta. Selain itu, di 

setiap daerah dimana terdapat komunitas Sapta Dharma, terdapat tempat 

persembahyangan kecil yang disebut Sanggar Candi Busana. Sapto, artinya tujuh 

dan renggo berarti panca indra. Sapto renggo lalu berarti tujuh ajaran untuk 

mengendalikan tujuh panca indra agar seimbang dan tidak dikuasai nafsu, mulai 

dari mata, hidung, telinga, dan lainnya. Kepengurusan Sapta Dharma pusat diberi 

nama Pelaksana Tuntunan Agung, yang terdiri dari beberapa Tuntunan Agung 

dari beberapa daerah dan yang sudah dianggap mumpuni atau waskita.
6
 

Sapta Dharma mulai berkembang dan merambah ke kota-kota lain di Jawa 

seperti Magelang, Surabaya, Kediri, Banyuwangi, Temanggung, Kediri, Bali, 

                                                           
5
 Unit Penerbitan, Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Dharma dan Perjalanan 

Panuntun Agung Sri Gutama, (Yogyakarta: Unit Penerbitan, 2010), hlm. 15. 
6
Koko T.S., “Ajaran Sapta Dharma”, http://www.Ajaran Sapta Darma « Remaja 

Kerokhanian Sapta Darma Sragen.html., diunduh pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2012 jam 

15.57 WIB, . 



4 
 

Klaten dan juga Kendal. Di Magelang sendiri terdiri dari beberapa tempat yakni di 

Mertoyudan, daerah sekitar Gunung Sumbing dan Kaliangkrik. Di Mertoyudan 

tepatnya terletak di Dusun Gaten, Mertoyudan, Magelang yang  menjadi pokok 

bahasan dalam skripsi ini. 

Peneliti mencoba mengembangkan hasil dari prariset lapangan dengan 

melihat adanya indikasi yang menarik. Masyarakat Gaten yang beragama Islam 

adalah mayoritas kaum Islam abangan. Penduduk beridentitas dalam Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain tertera agama Islam dalam agamanya. 

Namun mereka tidak menjalankan syariat, rukun iman, dan rukun Islam sesuai 

dengan ketentuan yang ada. Tata cara peribadatan misalnya, dalam Islam 

diwajibkan untuk menjalankan salat lima waktu dalam sehari. Akan tetapi, mereka 

menjalankan salat hanya pada satu waktu saja, yakni pada waktu magrib. Mereka 

terutama yang memiliki dua keyakinan yakni melakukan dua tata cara 

peribadatan, yakni antara menjalankan salat dalam Islam juga menjalankan 

rutinitas sebagai warga Sapta Dharma.  

Selain itu, peneliti juga melihat kondisi masyarakat Gaten yang 

terpengaruh komunis pada tahun 1959-1970. Adanya larangan tentang pemujaan 

atau praktek dukun bersamaan dengan isu PKI. Pemerintah gencar melakukan 

penumpasan PKI dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang berhubungan 

dengan aliran kebatinan. Ini menyebabkan  menurunnya jumlah pengikut Sapta 
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Dharma yang semula hampir semua penduduk di Desa Gaten, menjadi kurang dari 

10 orang saja.
7
 

Faktor-faktor di atas membawa perubahan yang besar, yakni penganut 

kepercayaan Sapta Dharma dijauhi dan dikucilkan dari masyarakat. Isu klenik itu 

memberikan identitas negatif bagi penganut ajaran ini, sehingga penganutnya 

semakin sedikit. 

Melihat fenomena yang terjadi di lapangan, maka timbul pertanyaan 

Bagaimana dampak perkembangan dan hambatan Sapta Dharma di Gaten serta 

pengaruhnya terhadap jumlah pengikut? Mengacu pada pertanyaan tersebut, 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Dinamika Umat 

Islam Penganut Ajaran Sapta Dharma di Gaten, Mertoyudan, Magelang tahun 

1959-1970”. 

 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Batasan tempat penelitian yakni Dusun Gaten, Mertoyudan, Magelang 

karena di dusun ini terdapat salah satu tempat peribadatan Sapta Dharma yang 

terdapat di Magelang. Selain itu, satu-satunya Sanggar Sapta Dharma di 

Kecamatan Mertoyudan hanyalah Sanggar Candi Busana Gaten.  Tempat ini 

hanya berupa ruangan dalam rumah dan juga berfungsi ganda sebagai ruang tamu. 

Walaupun demikian, warga Sapta Dharma yang mendatangi tidak hanya berasal 

dari dusun itu saja, tapi juga dari seluruh penganut di Magelang.  

                                                           
7
  Wawancara penulis dengan Bapak  Asmodimedjo (85 tahun), pemimpin Sapta Dharma 

Sanggar Gaten, di Gaten, pada hari Selasa, tanggal  17 Juli 2012, pukul 11.45 WIB. 
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Batasan waktu yang digunakan peneliti yakni antara tahun 1959-1970 

karena dalam kurun waktu ini terjadi naik turunnya jumlah pengikut Sapta 

Dharma dan banyaknya kaum abangan di dusun ini. Tahun 1959 merupakan awal 

lahirnya Sapta Dharma di Gaten yang diperkenalkan oleh Asmodimedjo. Antara 

tahun 1959 sampai tahun 1965 Gaten  pengikut aliran ini hampir seluruh warga 

dusun, yakni sekitar 150 orang. Akan tetapi, setelah peristiwa pemberontakan 

yakni setelah tahun 1965 mengalami penurunan yang signifikan yakni  menjadi 

sekitar 10 orang. Pada tahun 1970, Sapta Dharma mengalami kondisi kritis 

dengan penurunan drastis pengikutnya. 

Berdasarkan beberapa paparan dalam latar belakang di atas, penulis 

mencoba mengangkat sebuah permasalahan dan memberikan interpretasi 

mengenai masalah itu. Hal ini erat kaitannya dengan proses pendeskripsian 

peristiwa supaya lebih terarah. Adapun penelitian ini difokuskan pada dinamika 

Sapta Dharma di Dusun Gaten, Mertoyudan, Magelang yang dirumuskan dalam 

beberapa pertanyaan yaitu:   

1. Bagaimana sejarah perkembangan Sapta Dharma di Indonesia? 

2. Bagaimana sejarah dan perkembangan Sapta Dharma di Gaten? 

3. Apa  tantangan dan hambatan pertumbuhan Sapta Dharma di Gaten? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Kegiatan 

Dalam melakukan suatu kegiatan perlu ditentukan terlebih 

dahulu tujuan yang ingin dicapai, karena tujuan merupakan titik akhir 

dari kegiatan yang dilakukan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui sejarah perkembangan Sapta Dharma di 

Indonesia 

b. Untuk mengetahui sejarah dan perkembangan Sapta Dharma di 

Gaten 

c. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan pertumbuhan Sapta 

Dharma di Gaten 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut: 

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pelengkap bagi penelitian 

terdahulu dan bahan penelitian bagi yang mempunyai perhatian 

terkait dengan perkembangan umat Islam dengan adanya kontak 

dari luar, khususnya akulturasinya.  

b. Menambah dan memperluas wacana kepercayaan dan kebatinan 

Sapta Dharma.  

c. Mampu meningkatkan rasa solidaritas dan tenggang rasa antar 

umat beragama. 
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d. Dapat memberi acuan bagi peneliti selanjutnya yang fokus dalam 

permasalahan kebatinan dan kepercayaan. 

 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan pada penelusuran pustaka, peneliti menemukan beberapa 

literatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tema penelitian, sehingga 

dapat dijadikan acuan maupun pedoman untuk mengerjakan skripsi ini, 

diantaranya: 

Skripsi Sri Munawaroh  Jurusan Aqidah dan Filsafat, Fakultas Ushuludin, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2008) yang berjudul 

“Manusia Menurut Ajaran Kerokhanian Sapta Dharma”
8
 menjelaskan mengenai 

kedudukan manusia khususnya peran wanita yang menjadi second sex, statusnya 

berada di bawah pria.  Ajaran Sapta Dharma memandang peran wanita dari kaca 

mata aliran kebatinan Jawa. Persamaan dalam kajian ini adalah pada bab III, yakni 

membahas mengenai sejarah lahir dan berkembangnya, serta mengenai ajaran. 

Ajaran yang terkandung di dalamnya seperti ketuhanan, sujud, ening
9
 atau 

semedi, ulah rasa
10

, racut
11

, wewarah tujuh
12

 dan sesanti
13

. Perbedaannya yakni 

                                                           
8
Sri Munawaroh, Manusia Menurut Ajaran Kerokhanian Sapta Dharma, skripsi Fakultas 

Ushuludin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2008.   
9
Ening adalah menenangkan atau menenteramkan pikiran yang beraneka warna, angan-

angan dan sebagainya. 
10

Ulah rasa adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mengadakan 

penelitian tentang jalannya rasa dan getaran yang meliputi seluruh tubuh.  
11

 Racut adalah memisahkan rasa dengan perasaan (pangrasa= Jawa) dengan tujuan 

menyatukan diri dengan sinar sentral atau roh suci bersatu dengan roh sentral. 
12

  Wewarah tujuh adalah ajaran tujuh yang wajib dilaksanakan oleh warga Sapta Darma. 
13

  Sesanti adalah semboyan . 
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skripsi ini lebih menekankan pada objektifitas manusia khususnya wanita 

daripada membahas mengenai keberagamaannya.  

Selanjutnya skripisi yang berjudul “Agama Islam dalam kerokhanian 

Sapta Dharma” karya Muhammad Yusuf (2010).
14

 Skripsi ini membahas 

mengenai unsur agama Islam yang terdapat dalam ajaran Sapta Dharma, dengan 

menjelaskan kronologis dari proses agama Islam yang dapat masuk dalam 

Kerohanian Sapta Dharma. Akan tetapi, dalam kajian ini tidak dijelaskan 

mengenai sejarah dan ajaran yang terdapat dalam ajaran Sapta Dharma. 

Selain itu, ada pula buku karangan H.M As’ad El Hafidy yang berjudul 

Aliran-Aliran Kepercayaan dan Kebatinan Di Indonesia (1977).
15

 Buku ini 

membahas mengenai aliran kepercayaan dan kebatinan yang ada di Indonesia. Di 

dalamnya terdapat satu bab tersendiri yang  membicarakan secara singkat baik 

ajaran maupun sejarahnya. Bab lain dalam buku ini membahas ajaran kebatinan 

selain Sapta Dharma. Sedangkan dalam penelitian ini berisikan tentang sejarah 

dan perkembangan ajaran Sapta Dharma serta perkembangan pengikutnya.  

Beberapa penelitian terdahulu sudah memaparkan  mengenai Sapta 

Dharma, tetapi kajian ini perlu dilakukan mengingat karya-karya terdahulu 

membahas masalah sejarah, peribadatan, dan aplikasi dalam kehidupan 

bersosialnya terbatas. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk 

menguraikan tentang fluktuasi dan dinamika orang Islam, yang juga penganut 

ajaran Sapta Dharma dengan uraian yang sistematis dan spesifik. 

                                                           
14

 Muhammad Yusuf, “Agama Islam dalam Kerokhanian Sapta Dharma”, skripsi Fakultas 

Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2010. 
15

 As’ad El Hafidy, Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1997), hlm. 97. 
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E. Landasan Teori  

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori akulturasi. Dalam 

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) (1989), istilah akulturasi diartikan sebagai 

penyerapan yang terjadi oleh seorang individu atau sekelompok masyarakat, 

terhadap beberapa sifat tertentu dari kebudayaan kelompok lain sebagai akibat 

dari kontak atau interaksi dari kedua kelompok kebudayaan tersebut.
16

 

 Tolok ukur mengenai akulturasi dalam penelitian ini menggunakan teori 

akulturasi dari R. Linton. Ia mempunyai suatu pendirian yang berkenaan dengan 

unsur kebudayaan yang mudah berubah dan sukar berubah, bila dihadapkan 

dengan pengaruh asing. Konsep Linton adalah hal yang baru pada waktu itu. Akan 

tetapi, konsep itu sekarang sudah dianggap biasa. Ini terletak pada perbedaan 

antara bagian inti dari suatu kebudayaan covert culture, dan bagian perwujudan 

lahirnya overt culture. Bagian intinya adalah, misalnya: (1) sistem nilai-nilai 

budaya, (2) keyakinan-keyakinan keagamaan yang dianggap keramat, (3) 

beberapa adat yang sudah dipelajari sangat dini dalam proses sosialisasi individu 

warga masyarakat, dan (4) beberapa adat yang mempunyai fungsi yang terjaring 

luas dalam masyarakat. Sebaliknya, bagian lahir dari suatu kebudayaan adalah 

misalnya kebuadayaan fisik, seperti alat-alat dan benda-benda yang berguna, 

selain itu juga ilmu pengetahuan, tata cara, gaya hidup, dan reaksi yang berguna 

dan memberi kenyamanan. Adapun bagian dari suatu kebudayaan yang lambat 

                                                           
16

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia , (Jakarta:Balai Pustaka, 1989), hlm.18. 



11 
 

berubahnya dan sulit diganti dengan unsur-unsur asing, adalah bagian covert 

culture tadi.
17

 

 Bukti sejarah dari teori ini yakni adanya titik pertemuan di antara ajaran 

agama Hindu dan Budha di Indonesia, sebelum kedatangan agama Islam dan 

ajaran kebatinan Islam yang memasuki Indonesia.
18

 Setelah Islam masuk, agama 

ini bisa diterima dengan baik oleh orang penduduk pribumi yang sudah memeluk 

agama Hindu atau Budha dengan akulturasi. Akulturasi berupa penyajian Islam 

dalam bentuk yang sesuai dengan pemikiran yang dimiliki oleh orang penduduk 

pribumi. Sapta Dharma dalam penelitian ini merupakan kebatinan hasil akulturasi 

agama Islam dan Hindu Budha. Masyarakat Gaten khususnya, menjadikan 

akulturasi sebagai bagian dari kegiatan supranatural. Dengan kata lain, Sapta 

Dharma merupakan bahan kebatinan yang datang dari luar.  

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi. August Comte 

menegaskan masyarakat ibarat organisme hidup yang dinamis. Dia 

menggambarkan bahwa proses berfikir manusia dalam menafsirkan dunia dengan 

segala isinya berkembang secara evolusi, melalui tahapan religius, metafisika, dan 

positifisme. Dari konsep ini terwujudlah perubahan sosial masyarakat baru, 

berdasarkan kenyataan empiris hasil pemikiran rasional dan pada akhirnya akan 

mencapai tingkat integrasi yang besar. Sosiologi berusaha memahami hakekat 

                                                           
17

 Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi II, (Jakarta: UI-Press, 1990), hlm. 97. 
18

Harun Hadiwijoyo, Kebatinan Islam Abad XVI, (Jakarta Pusat: BPK Gunung Mulia, 

1985), hlm. 71. 
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masyarakat dalam kehidupan kelompok, baik struktur, dinamika, institusi dan 

integrasi sosialnya.
19

 

Peneliti menggunakan pendekatan sosiologi karena pada tahun 1959-1970 

di dusun Gaten terjadi dinamika penganut ajaran Sapta Dharma. Selain itu, 

sosiologi digunakan peneliti untuk memfokuskan kepada masyarakatnya. Selain 

itu, karena Sapta terjadi perubahan berkesinambungan dalam masyarakat maka 

pendekatan ini digunakan untuk memahami hakekat masyarakat di Gaten.  

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini bersifat kualitatif yang menggunakan metode historis yaitu 

proses menguji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman dan peninggalan 

masa lampau berdasarkan data yang diperoleh.
20

 Metode ini bertumpu pada empat 

langkah kegiatan yaitu hueristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sebelum 

keempat langkah tersebut dilakukan terlebih dahulu ditentukan topik atau rencana 

penelitian.
21

 

Pengumpulan data atau sumber sebagai langkah pertama dengan metode 

penggunaan bahan dokumen. Metode ini dapat menemukan sumber-sumber 

tertulis yang memberikan informasi.
22

 

                                                           
19

Darni, Pendekatan Sosiologi (Salah Satu Alat Untuk Memahami Agama), 

darniahbongas.wordpress.com, diunduh pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2013, pukul 16.15. 
20

Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah. Terj Nugroho  Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 

1985), hlm. 32. 
21

Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), 

hlm. 89. 
22

Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 

2007), hlm. 158. 
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Langkah heuristik, peneliti mencari dan mengumpulkan sumber-sumber 

sejarah yang berkaitan dengan Sapta Dharma, baik itu sejarah dan juga ajarannya 

serta buku-buku kebatinan serupa yang mendukung. Sumber-sumber yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber tertulis berupa buku-buku, 

skripsi dan beberapa karya yang diambil dari internet. Sumber-sumber tersebut 

dilacak dan dicari di perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 

perpustakaan ST Ignatius, data dari internet, dan koleksi pribadi.  

Observasi lapangan juga dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara 

kepada tokoh. Dalam hal ini, informasi yang didapatkan adalah berupa sejarah 

lisan. Metode sejarah lisan ini dipergunakan sebagai metode pelengkap terhadap 

bahan dokumenter.
23

 Wawancara dilakukan kepada pengurus peribadatan dan 

pengikut Sapta Darma di dusun Gaten, Mertoyudan, Magelang. 

Data yang diperoleh ada yang berupa data primer dan data sekunder. Data 

primer ini sebagaimana yang peneliti dapatkan dari buku Wahyu Wewarah Sapta 

Dharma Dan Perjalanan Panuntun Agung Sri Gutama yang dikeluarkan oleh 

sekretariat tuntunan agung kerokhanian unit Surokarsan Mg.II/472 Yogyakarta. 

Sumber primer didapatkan peneliti dari wawancara yang dilakukan terhadap 

pemilik dan pengurus tempat peribadatan Sapta Darma di dusun Gaten, 

Mertoyudan, Magelang dan dari 10 orang pengikut serta beberapa orang di luar 

pengikut Sapta Dharma. Sebagian besar data dalam penelitian ini diperoleh dari 

sumber sekunder karena keterbatasan sumber primer yang dapat dilacak oleh 

peneliti. 

                                                           
23

  Ibid., hlm. 158. 
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Setelah sumber–sumber terkumpul dilakukan klasifikasi dan dicari bagian-

bagian yang berkaitan dengan permasalahan. Langkah peneliti berikutnya adalah 

melakukan kritik sumber. Peneliti mengkaji kebenaran sumber dilakukan dengan 

kritik ekstern dengan cara meninjau pengarang tulisan itu dan sumber-sumber 

yang digunakan oleh pengarang tersebut. Adapun untuk menguji kebenaran 

sumber digunakan kritik intern dengan cara menelaah isi suatu tulisan dan 

membandingkannya dengan tulisan-tulisan lainnya agar didapat data yang 

kredibel dan akurat. Selain itu, untuk menguji kebenaran dari sumber dari 

wawancara dengan penilaian terhadap keaslian dan kebenaran isi atau materi 

sumber sejarah baik yang berupa keterangan lisan dan keterangan tertulis. Kritik 

ini dilaksanakan dengan cara membandingkan sumber sejarah yang berbeda, 

sehingga diperoleh persamaan dan perbedaan di dalamnya.
24

  

Langkah berikutnya setelah melakukan kritik sumber adalah penafsiran 

atau interpretasi. Dalam tahap ini peneliti melakukan penafsiran terhadap 

dinamika umat Islam penganut ajaran Sapta Dharma di Gaten, Mertoyudan, 

Magelang 1959-1970 yang telah peneliti kaji. Peneliti menganalisis data 

menggunakan pendekatan sosiologi yang telah dijelaskan pada landasan teori, 

untuk selanjutnya disintesis menggunakan eksplanasi sejarah menjadi fakta-fakta 

yang berkaitan dengan tema penelitian. Langkah terakhir adalah historiografi atau 

penulisan sejarah yang disusun secara deskriptif-analisis, kronologis, dan 

berdasarkan sistematika yang dibagi dalam lima bab. 

 

                                                           
24

Blog Sangkala Fatamorgana, http://wordpress.com/, diunduh pada hari Rabu, tanggal 19 

Juni 2013, pukul 16.08 WIB. 

http://wordpress.com/
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G. Sistematika Pembahasan 

Sebuah penulisan yang sistematis dan mudah dipahami diperoleh dari 

penyajian yang disusun dalam suatu sistematika pembahasan yang dibagi 

menjadi lima bab. 

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 

batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, 

landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pembahasan 

dalam bab ini merupakan penjelasan pokok mengenai apa yang menjadi bahasan 

dalam bab-bab selanjutnya serta mencerminkan kerangka berfikir penelitian. 

Bab II  menjelaskan tentang Sapta Dharma di Indonesia meliputi sejarah 

Sapta Dharma mulai dari berdiri dan berkembangnya, proses masuknya Sapta 

Dharma di Indonesia, ajaran dan kegiatannya. 

Bab III menjabarkan perkembangan Sapta Dharma di Gaten. Pada bab ini  

diawali dengan membahas mengenai ruwatan dan penyembuhan (pengobatan) 

yang berperan penting dalam persebaran serta posisi keduanya dalam penyebaran 

Sapta Dharma. Bahasan selanjutnya yakni tentang lahir dan berkembangnya 

ajaran Sapta Dharma di Gaten, serta Sapta Dharma di mata pengikut 

Bab IV menjelaskan tentang hambatan Sapta Dharma di Gaten. Hambatan 

ini disebabkan oleh adanya G 30 S/PKI pada tahun 1965 dan dakwah yang 

dilakukan umat Islam. Selain itu juga dibahas tentang respon masyarakat terhadap 

Sapta Dharma dan akibat dari aksi G 30 S/PKI dan dakwah Islam serta 

pengaruhnya terhadap Sapta Dharma. 
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Bab tekahir yakni bab V yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

Dalam bab ini peneliti mengharapkan dapat mengambil suatu jawaban dari 

persoalan-persoalan dan ditarik rumusan bermakna. Sementara hal-hal lain yang 

belum dijelaskan dalam penelitian ini dituangkan sebagai saran bagi penelitian 

selanjutnya. 
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BAB IV 

HAMBATAN SAPTA DHARMA DI GATEN 

 

 Perkembangan Sapta Dharma di Gaten tak selamanya berjalan lancar, ada 

yang  mendukung dan ada pula yang menolak. Banyak masyarakat yang menjadi 

pengikut, tapi tidak sedikit pula yang mencela ajaran ini. Hal ini menjadi 

hambatan bagi perkembangan Sapta Dharma di Gaten. Selain datang dari umat 

Islam, dan Sapta Dharma juga mengalami hambatan dari Gerakan 30 September 

Partai Komunis Indonesia (G 30 S PKI). Berikut hambatan yang datang dari 

kedua belah pihak. 

A. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G 30 S/PKI) 

Pemuda Islam dibantu Tentara Angkatan Darat memerangi komunis di 

Indonesia pada tahun 1965. Peperangan ini menelan korban kurang lebih 

setengah juta orang abangan. Sejak berganti penguasa baru setiap orang harus 

menyatakan diri sebagai penganut salah satu agama sah untuk diterapkan dalam 

kartu tanda penduduk seseorang. Dengan kata lain, tidak punya agama tidak lagi 

dibenarkan secara hukum. Banyak orang yang mencari perlindungan dengan 

memeluk salah satu dari lima agama resmi, agar kepala tak terpisah dari 

lehernya.
1
 

Sekitar tahun 1950-an organisasi keagamaan dan kebatinan yang ada 

banyak yang berhubungan dengan partai-partai politik. Sesudah kudeta 1965, 

                                                           
1
Niels Mulder, Mistisisme Jawa Ideologi Di Indonesia, (Yogyakarta: LkiS, 2007), hlm, 

26. 
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keterlibatan dengan agama yang diakui secara resmi adalah bagian dari program 

rehabilitasi yang dirancang untuk para mantan komunis.
2
 

Isu klenik yang gencar dikeluarkan masa PKI, berdampak pada tempat 

yang aliran kerokhaniannya memiliki banyak anggota. Anggota dicap sebagai 

ladang komunis yang subur. Isu ini telah memakan banyak korban yang tak 

bersalah dan berdampak pada Sapta Dharma. Warga Sapta Dharma setelah tahun 

1965 tidak banyak yang masih bertahan, dan memilih kembali ke agama 

sebelumnya.
3
 

Peristiwa menumpasan dimulai ketika para pegawai pamong praja diminta 

untuk menahan anggota PKI tingkat lokal, menggunduli kepala mereka untuk 

memudahkan identifikasi. Pegawai pamong desa yang menolak untuk 

bekerjasama dianggap sebagai orang komunis yang harus ditumpas pula. Oleh 

karena itu, tidak banyak yang berani menentang.
4
 

Selain itu, bukan hanya para pengikut Sapta Dharma ataupun kerokhanian, 

tapi para pemain kesenian seperti gamelan, wayang dan jatilan juga ikut 

diamankan akibat adanya isu klenik.
5
 

Masyarakat Gaten baik yang menganut ajaran Sapta Dharma yang menjadi 

ketakutan, sebagian pemeluk memilih jalan dengan memeluk salah satu agama 

resmi yang ada untuk mencari posisi aman. Masyarakat kebanyakan memilih 

                                                           
2
Mark R Woodward, Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan, (Yogyakarta: 

Lkis Yogyakarta,1999), hlm. 347. 
3
 http://agama.kompasiana.com, diunduh pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2013, pukul 

21.23 WIB. 
4
Miftahuddin, dalam artikel berjudul Nestapa Anak Cucu Rara Anteng-Jaka Seger, 

http;//www.desantara.or.id/05-2008...ng-jaka-seger/htm, diunduh pada hari Selasa, tanggal 5 

Februari 2013, pukul 21.41. 
5
Wawancara peneliti dengan Urip, warga pengikut Sapta Dharma (89 tahuan), pada hari  

Rabu, tanggal 30 Januari 2013, pukul 14.50 WIB. 

http://agama.kompasiana.com/


56 
 

 
 

Islam yang digunakan menjadi kedok. Bagi sebagian pemeluk yang masih 

bertahan dengan aliran kebatinan ini, tetap melakukan ajaran Sapta Dharma secara 

diam-diam dan memeluk Islam. 

 

B. Dakwah Umat Islam 

Hambatan lain datang dari agama-agama di Indonesia, karena hubungan 

antara kebatinan dan agama termasuk masalah yang peka. Keduanya mengarah 

ke nilai mutlak, hendak menerka dan menjawab rahasia terakhir dari hidup, 

berasaskan keyakinan masing-masing. Ibarat dua jalan yang tidak bertemu, 

keduanya diliputi kabut salah faham. Sikap radikal kebatinan menonjolkan 

kedudukan di antara semua agama. Adanya keyakinan kebatinan bahwa masa 

kebatinan telah berlalu. Agama dianggap tak mampu menjiwai manusia. 

Faktornya adalah kegagalan hierarki dan struktur agama besar di Indonesia untuk 

memberikan pemecahan bagi persoalan yang pokok dari kehidupan masyarakat 

dewasa ini.
6
 

Hambatan terbesar yakni datang dari kalangan umat Islam, karena 

mayoritas penduduk  Gaten adalah Islam. Ulama Islam menganggap kerokhanian 

Sapta Dharma bentuk dari syirik.
7
 Ajaran dan tata cara ibadah yang  dilakukan 

oleh warga Sapta Dharma sangat bertentangan dengan yang diajarkan Islam. 

Kegiatannya semakin menjauhkan diri dari ajaran Islam dan Allah. Banyak ulama 

                                                           
6
Rahmat Subagya, Kepercayaan Kebatinan Kerokhanian Kejiwaan Dan Agama, 

(Yogyakarta: Kanisius, 1976), hlm. 67.  
7
  Syirik merupakan lawan tauhid (A: mengesakan Allah). Al Qur’an mejelaskan syirik 

merujuk pada politheisme dan penyembahan berhala secara khusus. Pengertian paling umum, 

syirik merupakan dosa karena mensektukan wujud atau kekuatan yang lain dengan Allah.  
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yang prihatin dengan kondisi seperti ini dan memutuskan untuk menjalankan 

dakwah.  

Dakwah Islam di Gaten dan desa sekitarnya semakin digiatkan, dimana-

mana pegawai negeri, pelajar dan warga negara lainnya menyempatkan diri 

menghadiri kegiatan yang bertujuan membangun mentalitas religius. Sementara 

itu, kepolisian dan Pakem membubarkan kelompok-kelompok mistik yang 

dicurigai sudah disusupi Partai Komunis. Berikut peristiwa yang menandai Islam 

dan pemerintah memberikan desakan terhadap aliran kebatinan: 

a. Tahun 1959 

Departemen Agama mengusulkan definisi agama kepada DPR. Yaitu 

bahwa agama itu harus memuat syarat-syarat: memiliki wahyu Allah, 

memiliki Rasul atau nabi, kitab suci, dan kaidah hidup bagi penganutnya. 

b. Tahun 1960 

Konggres BKKI IV di Malang menyatakan, bahwa pada dasarnya 

kebatinan dan agama adalah sama. Agama menitikberatkan kepada 

penyembahan pada Tuhan, sedangkan kebatinan menekankan pengalaman 

batin dan penyempurnaan manusia.
8
 

c. Tahun 1961 

- Seminar Kebatinan BKKI II di Jakarta, 28-29 Januari 1961, diusulkan 

agar pengajaran kebatinan diberikan di sekolah-sekolah. Mata 

pelajaran di sekolah hanya dimasukkan tentang pelajaran moral. 

Misalnya, pada buku PMP ada tema tentang kerukunan, gotong-royong 

                                                           
8
Rahmat Subgya, Kepercayaan Kebatinan Kerokhanian Kejiwaan dan Agama 

(Yogyakarta: Kanisius, 1976), hlm. 76. 
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dan sebagainya, di samping itu dikatakan bahwa semua agama itu 

adalah sama. 

- Departemen Agama dalam rangka mengeluarkan kebatinan dari 

pengertian agama dengan menyebutkan ciri-ciri agama yaitu 

mempunyai kitab suci, mengakui Tuhan, mempunyai hukum sendiri 

bagi penganutnya yang berupa perintah dan petunjuk. 

- 22 April 1961 didirikan Gabungan Masyarakat Kebatinan Indonesia, 

mengakui 1 Syuro dijadikan hari raya kebatinan. 1 Syuro ialah karya 

Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram (memerintah pada 

1613-1645). Sultan Agung dalam usahanya untuk mempersatukan 

rakyat Mataram melawan VOC dengan mengusahakan akulturasi 

penanggalan Islam yang berdasarkan penghitungan bulan  dan 

penanggalan Saka yang berdasarkan perhitungan matahari. Hasilnya 

adalah penanggalan Jawa, dengan 1 Syuro sebagai awal 

perhitungannya. 1 Syuro itu selalu bertepatan dengan 1 Muharram 

yang merupakan awal tahun Islam. 

d. Tahun 1965 

- 1 Januari penetapan Presiden No. 1/1965 tentang pencegahan 

penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, 5 pasal. Sikap penodaan, 

penghinaan dan pemalsuan pokok agama diakui di Indonesia adalah 

pelanggaran yang harus ditindak. Bilamana pelanggaran itu dilakukan 

oleh suatu aliran kepercayaan, aliran itu dilarang dan dapat dibubarkan 
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oleh Presiden menurut pertimbangan dari Mentri Agama, Jaksa Agung 

dan Mentri Dalam Negeri. 

- 26-27 Mei Symposium Masalah Klenik, diadakan oleh Pemuda 

Muhammadiyah di Masjid Agung al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. 

- Juli: Rapat Pemuda al Irshad di Semarang, mendesak Pemerintah 

untuk menindak ahli ilmu klenik, dan astrologi.
9
 

e. Tahun 1967 

- 26 November, Rapat Ulama se-Aceh mengusulkan, bahwa semua 

agama yang tidak punya Kitab Wahyu harus dilarang. 

- Respon masyarakat terhadap Sapta Dharma
10

 

Respon positif dan negatif dalam ajaran kerokhanian ini menuai pro dan 

kontra. Masyarakat sekitar yang beragama Islam, menganggap aliran kerokhanian 

ini sesat. Kepala dusun Gaten mengatakan bahwa ajaran kerokhanian ini tidak 

sesuai dengan Islam, dan pengikutnya adalah orang-orang kafir yang musyrik. 

Segi peribadahannya pun ganjil, karena warga Sapta Dharma walaupun sama-

sama percaya adanya Tuhan, mereka beribadah dengan cara yang tidak lazim. 

Menurutnya selama ajaran Sapta Dharma ini tidak mengganggu warga 

Dusun Gaten, tidak melakukan hal yang menyimpang dan bersifat merugikan, 

warga tidak melarang ajaran ini. Tidak ada keluh kesah dari warga Gaten 

mengenai ajaran ini. Mereka sudah terbiasa sejak pertama kali Sapta Dharma ini 

ada di Gaten. Mereka menyadari urusan keyakinan itu urusan tiap pribadi 

manusia, yang telah diatur dalam undang-undang. Namun, jika akan membangun 

                                                           
9
 Ibid., hlm. 78. 

10
Ibid., hlm. 79. 



60 
 

 
 

sebuah tempat peribadahan atau sanggar permanen maka harus sesuai perijinan. 

Dalam hal ini, banyak warga yang menolak memberikan ijin. Sebagian besar dari 

warga menolak adanya rencana pembangunannya.  

Ada juga bantahan mengenai sejarah Sapta Dharma, khususnya mengenai 

jumlah pengikut ajaran ini sebelum tahun 1965, Bapak Fahrudin membantah 

mengenai jumlah pengikut Sapta Dharma yang diprosentasekan dengan kisaran 

65%. Ini dikarenakan bahwa dahulu Dusun Gaten merupakan dusun yang terkenal 

dengan keseniannya, seperti jatilan, wayang, gamelan dan juga keroncong. 

Kesenian ini khususnya wayang dan gamelan diboncengi oleh Sapta Dharma. 

Banyak orang awam yang mengikuti beberapa kegiatan kesenian ini dianggap 

sebagai warga Sapta Dharma, sehingga bila dikaji ulang banyak sekali warga 

Sapta Dharma yang bukan asli pengikut.
11

 

 Masalah ajaran, banyak yang menyebutkan bahwa ajaran ini ada yang 

sesat dan disalahgunakan oleh sebagian pengikutnya. Menurut Bapak Mukmin, 

sebenarnya warga Sapta Dharma sebagian ada yang tidak menyukai Islam. Ajaran 

kerokhanian ini digunakan untuk memerangi dan menggerogoti Islam. Akan tetapi 

berbeda dengan Sapta Dharma yang ada di Gaten, karena ajaran ini berbaur 

dengan masyarakat sekitar.
12

  

 Bapak Walji menambahkan jika dalam pembangunan setiap sanggar Sapta 

Dharma tidak pernah meminta sumbangan langsung. Akan tetapi,  diberikan 

secara sukarela. Contohnya, sanggar Yogyakarta yang sedang dalam tahap 

                                                           
11

Wawancara peneliti dengan Bapak Fahrudin (44 tahun) Kepala Dusun Gaten, pada hari 

Kamis, tanggal 3 Januari 2013, di kantor Kepala Desa Bondowoso pukul 12.13WIB. 
12

 Wawancara dengan Bapak Mukmin (39 tahun) Kepala Dusun Kledok, pada hari Kamis, 

Tanggal 3 Januari 2013, pukul 13.45 WIB.   
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pembangunan. Bapak Walji dengan antusias menerangkan penuh harapan bahwa 

suatu saat nanti wilayah Surokarsan akan menjadi milik Sapta Dharma. Seperti 

halnya nanti di Gaten yang akan mendirikan sanggar yang sedang dalam proses 

perijinan. 

Sapta Dharma juga dianggap membawa keberuntungan, melakukan sujud 

sebelum berjualan akan membantu pedagang melancarkan rizkinya. Bagi yang 

sedang bercocok tanam atau bertani maka akan diberi hasil panen yang melimpah. 

Bagi yang akan bepergian akan dilindungi dan dijauhkan dari bencana. 
13

 

 Warga Sapta Dharma dalam penyebarannya banyak sekali rintangan, 

penderitaan, ejekan, dan cemoohan. Hardjo Sapoero berpesan kepada warga 

tuntunan, meski banyak rintangan agar dihadapi dengan penuh ketenangan dan 

kesabaran, sebab rintangan itu semuanya adalah pupuk. Kesadaran, kesabaran, 

dan keikhlasan adalah modal utama dalam tugas penyebaran yang dimiliki oleh 

para warga dengan tidak melupakan ajaran warisan nenek moyang Bangsa 

Indonesia seperti yang tersirat di dalam tembang wijil yang berbunyi sebagai 

berikut: 

 Dedalane guna lawan sekti 

Kudu andhap asor 

Wani ngalah luhur wekasane 

Tumungkula yen dipun dukani 

Bapang den simpangi 

Ana catur mangkur.
14

 

 

Terjemahan Bahasa Indonesia: 

 

Caranya mendapatkan kepandaian dan kesaktian 

Harus selalu rendah hati dan sopan santun 

                                                           
13

Wawancara peneliti dengan Bapak Walji.  
14

 Unit penerbitan, Sejarah Penerimaan Wahyu, hlm. 28.  
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Berani mengalah luhur dikemudian hari. 

Menunduk apabila dimarahi atau diperingatkan. 

Segala rintangan dihindari 

Bila ada celaan tak perlu diperhatikan.
15

 

 

C. Dampak Aksi G 30 S/PKI dan Dakwah Umat Islam 

Akibat tragedi G 30S/PKI ini anggota Sapta Dharma menurun, banyak 

yang menyatakan diri keluar, dan kembali ke agama asal. Adapula yang memiliki 

dua kepercayaan, 
16

 adakalanya melakukan ibadah sesuai agamanya, tetapi juga 

masih melakukan ritual seperti yang diajarkan dalam Sapta Dharma. Agama di 

sini hanya dijadikan sebagai kedok. Berikut daftar warga Sapta Dharma yang 

masih setia dengan ajaran ini setelah tahun 1965: 

Tabel 1.2 Daftar Pengikut Sapta Dharma
17

 

No Nama Umur Pekerjaan 

1 Asmoedimejo  89 tahun Buruh  

2 Ngadiyo 60 tahun Karyawan  

3 Walji 62 tahun Pensiunan PNS 

4 Jaiz 73 tahun Petani 

5 Suratno 58 tahun Buruh 

6 Rusdi 75 tahun Pedagang 

7 Urip 78 tahun Petani 

8 Kasidi 67 tahun Petani  

9 Rajak 81 tahun Pedagang  

10 Pawito  75 tahun  Petani  

 

                                                           
15

Unit penerbitan, Sejarah Penerimaan Wahyu, hlm. 29. 
16

Wawancara peneliti dengan Kasidi (67 tahun) warga Sapta Dharma di rumah Bapak 

Walji, Gaten, pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2013, pukul 10.35 WIB. 
17

Wawancara peneliti dengan Asmodimedjo (85 tahun), pemimpin Sapta Dharma 

Sanggar Gaten, di Gaten, pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2012, pukul 11.45 WIB. 
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Warga Sapta Dharma yang tersisa semakin terpinggirkan, susah mendapat 

pengakuan  identitas dari pemerintah. Mereka tidak bisa membuat KTP, karena 

syarat KTP harus mencantumkan agama yang dianut.
18

 Sementara keyakinan 

mereka tidak bisa terakomodasi di KTP. Akibat tidak memiliki KTP maka 

masalah menjalar ke hal lain misalnya, akte pernikahan. Tidak akan bisa 

mendapat akte pernikahan jika tidak memiliki KTP. Ini berdampak pula pada 

anak-anak mereka. Jika tak punya akte nikah maka anak-anak mereka tak 

memiliki akte kelahiran. 

Dakwah umat Islam di Gaten pun semakin gencar dilakukan. Orang Islam 

menyatakan ingin memerangi warga Sapta Dharma dengan melakukan dakwah. 

Carayang dipakai oleh orang Islam berupa pengajian dan juga mengajarkan 

sholat. Mereka mengumpulkan anak-anak dan juga pemuda untuk belajar agama 

Islam setelah magrib. Cara ini banyak mempengaruhi pola pikir dari warga Sapta 

Dharma, sehingga mereka tergerak untuk meninggalkan ajaran dan masuk ke 

Islam kembali. 

                                                           
18

Wawancara peneliti dengan Rusdi (58 tahun) warga Sapta Dharma di rumah Bapak 

Walji, Gaten, pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2013, pukul 10.35 WIB. 
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BAB V 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Sapta Dharma lahir di Pare Kediri setelah Hardjo Sapoero merasa 

mendapatkan wahyu Hyang Maha Kuasa pada tanggal 27 Desember 1955. 

Dia kemudian bergelar Sri Gutama atau Sang Panuntun Agung. Wahyu 

yang diturunkan kepadanya berupa sujud, racut, dan wewarah tujuh. 

Hardjo Sapoero menyebarkan ajaran dibantu oleh Ibu Sri Suwartini yang 

bergelar Sri Pawenang. Mereka membentuk korps penyebaran untuk 

melebarkan sayap hingga ke seluruh Indonesia. Metode yang digunakan 

untuk penyebaran ini berupa ruwatan dan metode penyembuhan 

(pengobatan). 

Sapta Dharma diterima dan berkembang hingga pelosok-pelosok. 

Penyebaran yang pesat terjadi ketika pusat Sapta Dharma berada di 

Yogyakarta. Magelang yang merupakan tetangga dari kota ini ikut 

merasakan dampak persebaran dan memiliki beberapa sanggar. Sanggar di 

Gaten adalah salah satu sanggar yang didirikan oleh Asmoedimejo tahun 

1959. 

Sapta Dharma berkembang di Gaten berdasarkan ritual ruwatan 

dan pengobatan. Ritual ruwatan, yakni membebaskan roh halus yang biasa 

dilakukan di makam, gunung, rumah dan benda-benda pusaka. Selain itu, 
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metode penyembuhan (sabda waras) untuk membantu sesama manusia 

yang dalam pengobatannya tidak dipungut biaya. 

Akulturasi di Gaten mengalami perkembangan karena mayoritas 

penduduknya adalah Islam abangan. Mereka belum memiliki keyakinan 

yang mendasar mengenai agama. Mereka mulai bergeser dan meyakini 

ketika Sapta Dharma masuk dan diperkenalkan dengan metode 

penyembuhan dan ruwatan. Jadi di samping menjalankan ajaran Islam 

mereka juga melakukan ajaran Sapta Dharma. 

Akulturasi ini mulai meredup dan hanya orang-orang tertentu saja 

yang masih menjalankan ketika mereka dibenturkan dengan isu-isu G 

30S/PKI dan dakwah umat Islam serta kebijakan dari pemerintah. 

Perkembangan pengikut Sapta Dharma sebelum tahun 1965, dari 

58 kepala keluarga (sekitar 300 jiwa), kurang lebih  terdapat 65% pengikut 

ajaran Sapta Dharma (sekitar 195 jiwa). Kondisi setelah tahun 1965, PKI 

memberontak dan akhirnya dianggap partai terlarang, membawa dampak 

juga bagi ajaran Sapta Dharma. Semua kegiatan yang berhubungan dengan 

PKI atau ajaran klenik juga ikut dilarang. Selain itu, bukan hanya orang-

orang PKI yang ditangkap, pramong praja yang tidak kooperatif dan orang 

yang mengikuti Sapta Dharma juga ikut korban.  

 Akibat peristiwa G 30 S/PKI,Sapta Dharma mengalami hambatan. 

Ini dikarenakan warga yang masih menganut ajaran ini semakin 

terpinggirkan terutama masalah identitas pemerintah. Warga Sapta 

Dharma sulit mendapatkan pengakuan dari pemerintah mengenai masalah 
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keagamaan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Munculnya aturan 

pemerintah yang membatasi hak untuk beragama hanya dengan lima 

agama resmi saja membuat banyak warga Sapta Dharma terpaksa keluar 

dari ajaran ini. 

Tantangan lain muncul dari umat Islam. Umat Islam menganggap 

bahwa Sapta Dharma merupakan aliran sesat yang jauh dari ajaran Islam. 

Warga Sapta Dharma dianggap musyrik. Pemerintah juga gencar 

mengeluarkan beberapa kebijakan berdasarkan penetapan presiden, dan 

juga departemen agama. Di samping itu juga adanya reson dari para ulama 

yang menentang kebatinan dan mengusulkan tentang pelarangan kitab suci 

kebatinan. Selain itu, dilakukan juga ceramah keagamaan di musholla 

yang ada di Gaten. Islam yang mulai berkembang dan diterima baik oleh 

masyarakat Gaten menyebabkan Sapta Dharma semakin tersisihkan. 

Beberapa faktor di atas menyebabkan pengikut Sapta Dharma menurun 

drastis hingga tinggal 10 orang saja.  

 

B. Saran 

1. Hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing 

merupakan hak setiap warga negara Indonesia, sehingga apapun yang 

mereka pilih untuk diyakini seharusnya dihormati. Ini merupakan salah 

satu cara tenggang rasa umat beragama. Selain itu, penelitian juga bisa 

digunakan sebagi alat pemersatu bangsa yang ada dalam Bhineka 

Tunggal Ika.  
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2. Di sisi lain sebagai umat Islam yang melihat adanya penyimpangan 

dari ajaran Islam, memiliki kewajiban untuk menunjukkan jalan yang 

benar dan menuntun ke arah yang benar. 

3. Sapta  Dharma berkurang itu terjadi di banyak tempat lain karena 

berkembangnya dakwah Islam. Aspek-aspek lain yang tidak bisa dikaji 

mengenai Islam dan hubungannya dengan Sapta Dharma yakni 

mengenai hukum bagi yang menganut serta kajian mengenai 

syariatnya. Selain itu juga mengenai akulturasi Sapta Dharma yang 

meniru beberapa gerakan dalam Islam. 
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