
Ciri-Ciri Gerakan Keagamaan 

Watak pemimpin (Prophet, guru, dukun, tukang 
sihir, atau utusan mesias yang mengaku diilhami 
oleh wahyu)

Penolakan terhadap situasi yang ada dan harapan 
akan datangnya millenium. 

Ide tentang perang sabil melahirkan militansi

Aspek Magico Mysticism, pemimpin keagamaan 
biasanya mengaku mempunyai semacam 
hubungan dengan nenek moyang orang-orang 
keramat atau alam roh pada umumnya    



Konsep Kenabian

Nabi didefinisikan sebagai seorang yang 
percaya dan mampu meyakinkan orang lain 
bahwa ia mempunyai kontak khusus dengan
kekuatan supernatural melalui mimpi-mimpi, 
ramalan dan wahyu-wahyu khusus.

Para pengikut nabi itu diyakinkan bahwa ia
memiliki kekuatan yang melebihi manusia
biasa yang sering ditunjukkan dalam
kemampuan meramal atau menyembuhkan



Peristiwa Nyi Aciah (1870-1871)

 Kelebihan Nyi Aciah yang memiliki kemampuan 
dalam mengobati penyakit

 Ramalan-ramalan yg dikembangkan Hasan 
Mohammad akan munculnya kembali kerajaan 
Sunda dengan ratunya Tegalluar

 Wahyu dalam bentuk piagem atau surat tobat

 Mei 1871, arak-arakan ke makam suci 
Malangbong yang diikuti beberapa pejabat 
diantaranya istri wedana Malanngbong



Gerakan Kobra (Jumadilkobra) 
Pekalongan dan Banyumas 1871

 Guru agama, Achmad Ngisa memunculkan 
ramalan tentang datangnya ratu adil dalam 
bentuk Erucakra yang disertai tentara yang akan 
mengusir penjajah asing

 Seruan untuk bertobat dan mengadakan 
selamatan yang disertai jimat-jimat

 Berhubungan dengan haji Brahim menyebabkan 
gerakan lebih meluas dan melibatkan bupati, 
patih dan wedana Pekalongan, “intrik politik” 



Peristiwa Jasmani (Blitar, 1887)

 Ramalan Amat mukiar akan hadirnya ratu adil 
Igama yang menunjuk pada sosok Jasmani

 Anjuran melakukan peperangan terhadap orang-
orang Cina, Eropa dan semua orang pribumi 
pegawai pemerintahan

 Ciri-ciri khusus pengikut gerakan jasmani

 Pengikut Jasmani semakin meluas sehingga 
menimbulkan kekhawatiran pemerintah kolonial 
gerakan ditumpas



 Apa yang bisa Anda analisis dari beberapa 
peristiwa tersebut ?



Ciri-Ciri Gerakan Kegamaan :

 Messianistic

 Millenaristic

 Nativistic serta segi-segi ramalan

 Ide tentang perang suci

 Kebencian pada hal-hal yang bersifat asing

 Magico-mysticism

 Pujaan kepada nenek moyang  



Pola Gerakan-Gerakan Keagamaan

 Munculnya seorang pelopor suci
 Berpusatnya pengikut-pengikut setia
 Tradisionalisme, pikiran revivalism, kebencian 

terhadap hal-hal yang berbau asing, reaksi 
terhadap westernisasi. Gerakan tarekat 
merupakan kampanye melawan sekularisasi dan 
penetrasi kekuasaan kaum kafir

 Konflik keagamaan berpadu dengan aspek 
duniawi, rasa tidak puas terhadap pajak, 
sumbangan ataupun kewajiban kerja bakti yang 
berlebihan. 


