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Abstraksi 
 
 

 
Masyarakat Samin adalah sebuah komunitas yang terbentuk dari 

perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Bentuk perlawanan yang dilakukan 
biasanya dengan tidak mau membayar pajak, tidak mau membangun jalan dan 
tidak mau mengundang pejabat pemerintah. Perilaku yang berlangsung cukup 
lama ini telah menimbulkan bentuk baru dari Masyarakat Samin, diantaranya 
bahasa, pakaian serta pola pikir yang berbeda dengan Masyarakat Sekitarnya. 

Salah satu perubahan yang menonjol adalah adanya beberapa anggota 
Masyarakat samin yang bekerja dalam lingkungan birokrasi pemerintahan. Dalam 
tradisi ajaran Samin yang sangat menekankan kesamarataan, bekerja sebagai 
pegawai merupakan hal yang dihindari karena didalamnya terbentuk seperangkat 
aturan yang mengikat. Disamping itu sejarah Masyarakat Samin yang selalu 
terpinggirkan oleh keberadaan lembaga ini, seperti tidak diberikannya KTP karena 
tidak mau meninggalkan agama Adam, merupakan bentuk kenyataan social baru. 

Dalam pembentukan kenyataan baru ini, setidaknya dipengaruhi oleh 
factor dari dalam (internal) dan factor dari luar (eksternal). Factor internal yang 
dominant adalah keberadaan Hardjo Kardi sebagai orang yang dihormati, 
mengambil sebuah sikap kompromis terhadap semua pihak. Sedangkan factor 
eksternal adalah adanya interaksi dengan dunia luar karena motif ekonomi. 
             Munculnya nilai-nilai baru dalam masyarakat Samin yang kemudian yang 
kemudian termanifestasikan dalam sikap dan perilaku sehari-hari dalam beberapa 
dekade ini adalah refleksi dari perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi ini 
secara teoritis dapat dijelaskan melalui landasan berpikir Peter L. Berger dalam 
sosiologi pengetahuannya. Teori sosiologi pengetahuan yang dikemukakan oleh 
Berger melakukan analisis pembentukan kenyataan oleh masyarakat, dengan 
pendekatan antara diri dengan dunia sosio-kultural yang berlangsung dalam tiga 
proses simultan ( bersamaan ), yaitu eksternalisasi (penyesuaian diri dengan dunia 
sosio-kultural sebagai produk manusia ), obyektifasi ( interaksi sosial dalam dunia 
inter-subyektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi ), dan 
internalisasi (individu mengidentifikasikan diri dengan lembaga-lembaga sosial 
atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya ). 
            Bagaimanapun,bentuk perubahan yang terjadi pada masyarakat Samin 
ternyata tidak menghilangkan nilai-nilai lama yang mereka pegang.Ajaran Samin, 
terutama yang berkaitan dengan pola pikir yang cukup fleksibel dalam 
memandang sebuah permasalahan, mampu menjadi penyaring terhadap nilai baru. 
Dengan situasi seperti ini, kita dapat yakin bahwa meskipun arus modernisasi 
sangat kuat,Masyarakat Samin akan tetap bertahan. 
 
 
 
Kata kunci : Masyarakat Samin, perubahan sosial, birokrasi, kompromi  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.7.  Latar Belakang Permasalahan  

Masyarakat merupakan komunitas yang terbuka menerima perubahan, 

setiap masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang tidak pernah 

berakhir atau sudah melekat didalam sebuah masyarakat. Masyarakat sebagai 

karya ciptaan manusia sendiri, bukan dihasilkan oleh proses-proses biologis 

sebuah organisme, juga bukan mekanisme yang terdiri dari bagian-bagian 

individual yang masing-masing berdiri sendiri, didorong oleh naluri-naluri 

spontan yang bersifat menetukan bagi manusia. Setiap unsur dalam suatu 

masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya perubahan. 

Sistem sosial dalam masyarakat sangat mempengaruhi terjadinya proses 

perubahan. Suatu sistem sosial tertentu mampu menyesuaikan diri dengan 

perubahan-perubahan dari luar tanpa menimbulkan konflik, dilain pihak terdapat 

suatu sistem sosial yang kurang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-

perubahan dari luar bahkan menimbulkan konflik1. Setiap struktur sosial masing-

masing memiliki karakteristik tersendiri yang memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Perubahan dapat terjadi karena adanya, konflik, interaksi, adaptasi ataupun faktor-

faktor lainnya yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu 

komunitas ataupun karena adanya tekanan dari luar. 
 

1 Nasikun, Sistem Sosial Indonesia (1986: 16) 
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Sebagai sebuah komunitas, masyarakat Samin memiliki karakteristik 

sistem sosial tersendiri yang unik yang berbeda dengan komunitas masyarakat 

yang ada di sekitarnya. Keunikan tersebut terutama berhubungan dengan sejarah 

Masyarakat Samin itu sendiri yang ditandai dengan sistem gerakan melawan 

hegemoni kekuasaan (pemerintah Kolonial), feodalisme (Jawa), dan keagamaan 

(Islam), dengan tata cara yang mereka ciptakan sendiri seperti dalam penggunaan 

bahasa keseharian dalam berkomunikasi, juga mempunyai perilaku dan tradisi 

tersendiri.    

Masyarakat Samin terkenal sejak zaman penjajahan Belanda. Di beberapa 

wilayah kabupaten Bojonegoro dan Blora masih terdapat kelompok-kelompok 

masyarakat tersebut, meskipun terdapat perbedaan-perbedaan dalam memegang 

aturan-aturan serta adat istiadat kelompoknya. Adat dan budaya masyarakat 

Samin memang berbeda dengan kebanyakan suku yang ada di pulau Jawa. 

Terbentuknya adat masyarakat Samin tidak terlepas dari sejarah masyarakat 

Samin itu sendiri. Masyarakat Samin lahir dari sebuah perlawanan tanpa 

kekerasan yang dilakukan oleh Samin Surosentiko terhadap Pemerintah Kolonial 

Belanda.Pada saat itu perlawanan ini terutama ditujukan untuk menolak 

membayar pajak kepada Belanda atas hasil pertanian mereka. 

Gerakan Samin pada awalnya merupakan sekte yang menolak Islam 

,negara dan hirarki sosial. Mereka tidak mau mengundang pejabat agama dalam 

melangsungkan perkawinan dan kematian, tidak mau membayar pajak, dan 

mereka membuang segala tata cara dan sopan santun yang berdasarka perbedaan 
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status. Sebagai gantinya mereka menggunakan bahasa jawa ngoko (kasar) dan 

memanggil satu sama lainnya dengan sebutan sedulur. Dalam perlawanannya 

dengan negara kolonial orang Samin mengambil unsur-unsur yang terdapat dalam 

kebudayaan rakyat jelata untuk membentuk suatu agama yang terpadu dengan 

peraturan-peraturan sosialnya,, yang secara sadar menolak nilai-nilai elit dan hak-

hak mereka mengadakan pemungutan pajak atas masyarakat petani. 

Tekanan yang sangat kuat dari pemerintah Kolonial Belanda terhadap para 

pengikut Samin Surosentiko membuat pengikut Samin semakin kuat dan 

bertambah banyak.Dalam waktu yang tidak terlalu lama pengikut Samin telah 

tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Blora dan Bojonegoro. Karena dianggap 

membahayakan posisi Pemerintah Kolonial Belanda maka pada sekitar Tahun 

1890-an dilakukan penangkapan terhadap para pengikut Samin. Pada tahun itu 

pula pemimpin Samin ditangkap dalam sebuah acara selamatan yang diadakan 

oleh anggota kelompok Samin karena dianggap akan melakukan pemberontakan. 

Terbawa oleh sikapnya yang menentang pemerintah Kolonial Belanda tersebut, 

kemudian orang-orang Samin membuat tatanan sendiri, adat istiadat sendiri, 

seperti adat istiadat perkawinan dan kebiasaan-kebiasaan yang menyangkut 

kematian. Seperti yang telah dijelaskan diatas adat dan kebiasaan serta perilaku 

orang Samin sangat berbeda dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. 

Perbedaan tersebut juga tidak terlepas dari stigma yang sering muncul dari 

masyarkat sekitar yang mengatakan bahwa masyarakat Samin adalah masyarakat 

yang malas, semaunya sendiri dan susah diatur yang membuat orang Samin pada 
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akhirnya menjaga jarak dengan masyarakat sekitar dan terhadap Pemerintah 

Kolonial Belanda. 

Prinsip-prisip ajaran Samin  pada hakekatnya menyangkut tentang nilai-

nilai kehidupan manusia, kehidupan yang sempurna dan juga kehidupan manusia 

yang tidak sempurna. Ajaran-ajaran tersebut digunakan sebagai pedoman bersikap 

dan bertingkah laku atau perbuatan-perbuatan manusia khususnya-orang-orang 

Samin agar selalu hidup bersama dengan baik dan jujur. 

 Dalam menjalani kehidupan di dunia terutama yang berkaitan dengan 

tingkah laku dan interaksi dengan orang lain, masyarakat Samin menekankan pada 

dua konsep, yaitu: kejujuran dan kebenaran. Bagi mereka kejujuran adalah salah 

satu prinsip hidup yang harus di praktekan setiap hari karena hanya itulah modal  

utama manusia agar bisa dipercaya oleh orang lain. Sedangkan kebenaran adalah 

apa yang harus diperjuangkan dalam hidup agar tatanan kehidupan di dunia ini 

bisa selaras dan harmonis. Kedua prinsip ini dipegang teguh oleh masyarakat 

Samin hingga saat ini. Praktek dari kedua prinsip hidup ini dapat dilihat dari 

konsepsi mereka tentang sistem mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat 

Samin yang sebagian besar adalah petani. Menurut mereka bertani adalah 

pekerjaan yang paling halal dan tidak merugikan orang lain karena mereka yang 

menanam, mengolah dan menikmati sendiri hasil pertaniannya. Sedangkan 

pekerjaan yang paling dilarang adalah berdagang karena menurut masyarakat 

Samin berdagang identik dengan mencari untung yang sebesar-besarnya dengan 

cara menaikkan harga dagangan yang melebihi harga beli yang pada akhirnya 
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merugikan pembeli. Contoh lain adalah ketika mereka menemukan barang di 

jalan, mereka tidak mau mengambil barang itu karena bukan hak mereka.  

 Selain prinsip kejujuran dan kebenaran mayarakat Samin juga memegang 

teguh prinsip kesamaan atau prinsip egaliter hal ini dapat dilihat dari penggunaan 

bahasa. Orang Samin dimanapun dia tinggal menggunakan bahasa Jawa ngoko 

yakni bahasa Jawa yang tidak mengenal tingkatan . Mereka tidak mau 

mempelajari dan menggunakan bahasa lain selain bahasa Jawa. Menurut 

pemikiran mereka orang Jawa itu harus berbahasa Jawa karena tidak sepantasnya 

orang Jawa berbahasa asing. Masyarakat Samin tidak mengenal tingkatan bahasa 

Jawa seperti bahasa kromo dan Jawa madyo. Dalam ajaran yang diberikan oleh 

Samin Surosentiko bahwa siapapun sama. Manusia hidup mempunyai kedudukan 

dan tingkatan yang sama. Dalam pergaulan hidup sehari-hari dengan siapa saja 

mereka menyebutnya sedulur (saudara). Walaupun terhadap para priyayi atau 

bangsawan sekalipun, orang atasan (pejabat), petani, orang kaya, maupun orang 

miskin semua adalah sedulur. Pola egaliter (kesamarataan) merasuk dalam 

kehidupan sehari-hari warga komunitas Samin. Hardjo Kardi, misalnya, sering 

kali menerima kunjungan para pejabat di rumahnya. Tetapi, dia tidak membeda-

bedakan, baik ketika menyambut pejabat maupun menyambut masyarakat awam2. 

Seperti kelompok masyarakat lain, masyarakat Samin mempunyai ciri-ciri 

tersendiri yang membedakannya dengan masyarakat sekitar.Biasanya mereka 

 
2 Sebuah artikel mengenai masyarakat Samin, dalam KOMPAS, Jumat 04 Maret 2005 
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tinggal secara berkelompok dan jauh dari pemukiman penduduk. Hal ini 

dikarenakan untuk menjaga identitas sosial bagi kesatuan kelompok mereka. 

Sebagai sebuah kesatuan sosial, kehidupan masyarakat Samin dijaga dan 

dipertahankan melalui organisasi sosial yang sangat berbasis semangat kelompok 

sedusun.  Mekanisme organisasi sosial ini telah menghantarkan pada pembuktian  

bahwa keberadaan masyarakat Samin tidak hanya ditentukan karena adanya batas 

wilayah atau tanah. Bentuk organisasi sosial yang sampai saat ini masih berlaku 

dan tetap dijalankan oleh anggota Kelompok Masyarakat Samin adalah Sambatan, 

yaitu suatu kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh penduduk secara bersama-

sama untuk membantu anggota kelompok mereka yang membutuhkan bantuan.  

Sambatan ini biasanya dilakukan ketika ada anggota kelompok yang membangun 

rumah atau sedang panen. Tanpa disuruh mereka akan datang untuk membantu, 

sehingga tidak jarang terlihat pemandangan dalam membangun rumah atau 

memanen hasil pertanian terdapat banyak sekali orang yang membantu. Mereka 

membantu dengan sukarela dan tanpa dibayar. Suatu hal yang mustahil kita temui 

pada masyarakat kota yang semua dihitung dengan uang. 

Gerakan masyarakat Samin yang unik telah mendorong salah satu tokoh 

pergerakan Nasional, yaitu Tjipto Mangunkusumo untuk menulis sebuah tentang 

Masyarakat ini. Tjipto menggambarkan Gerakan Samin mempunyai kemiripan 

dengan sebuah sekte yang pernah hidup di zaman Tzar Rusia. Sekte atau agama 

seperti ini tidak mempercayai Tuhan, Malaikat atau Surga sebagaimana dipahami 

agama-agama Samawi dari Timur Tengah. Mereka lebih mempercayai sesuatau 
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yang ’nyata’. Bagi masyarakat modern, Samin hampir seperti sebuah dunia yang 

asing,’dunia masa lalu’ yang lebih dilihat sebagai sesuatu yang eksotik,’penuh 

pesona’ karena masyarakat modern lahir dan tumbuh dari sebuah dunia, yang oleh 

Weber dimaknai sebagai dunia yang telah kehilangan pesona. 

Beberapa ilmuwan mengaitkan gerakan petani seperti itu dengan gerakan 

Ratu adil, karena adanya unsur yang sama didalamnya yaitu tradisionalitas. 

Gerakan ratu adil muncul sebagai rasa ketidakpastian akan perubahan, hilangnya 

ikatan tradisional, dan masa krisis yang berkepanjangan yang memudahkan orang 

untuk lari ke masa lalu. Dengan kata lain gerakan seperti ini merupakan budaya 

antagonis atau counter-culture bagi kebudayaan yang mapan yang sedang 

mengalami perubahan 

 Masyarakat Samin sebagai kelompok masyarakat seperti halnya kelompok 

masyarakat yang lain sudah barang tentu mengalami pergeseran-pergeseran. 

Pergeseran  yang terjadi dalam mayarakat dapat berupa sistem nilai yang 

dipegang, norma-norma, tingkah laku individu, organisasi-organisasi yang ada 

dan bahkan juga pada lembaga kemasyarakatan yang ada. Pergeseran tersebut 

kadang memerlukan waktu yang lama karena terdapat serentetetan perubahan-

perubahan kecil yang saling mengikutinya dengan lambat. 

 Pada saat ini perubahan masyarakat Samin dapat dilihat pada berbagai 

bidang. Dalam sistem pertanian misalnya masyarakat Samin telah menggunakan 

tekhnologi modern untuk menjalankan pertaniannya seperti penggunaan traktor, 
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dan pemakaian bibit unggul. Dan di sisi yang lain informasi dari luar bisa 

dinikmati melalui saluran televisi yang hampir ada disetiap rumah keluarga 

Samin. Tontonan seperti Dora The Explorer dan Spongebob yang digemari anak 

perkotaan juga menjadi konsumsi sehari-hari mereka3. pemberitaan harian 

Sedangkan untuk perubahan sistem kepercayaan  dapat dilihat data yang ada pada 

Surya tentang Komunitas Samin di dusun Jipang yang pada saat Ramadhan 

banyak yang berpuasa. “maklum mas, sekarang kan sedang Puasa,” ujar seorang 

warga. Pernyataan warga tersebut terkesan ganjil karena selama ini perkampungan 

masyarakat Samin yang terletak sekitar 60 km arah barat daya Kota Bojonegoro 

itu terkenal dengan kaum abangannya daripada agamis4. Tidak itu saja, kalau 

pada tahun sebelumnya, dari sekitar 200 KK, warga yang ikut tarawih hanya 

berkisar antara 40-50 orang. Kini, pada empat hari pertama pelaksanaan Tarawih 

di masjid dipenuhi jamaah. 

 Dari jenis pekerjaan yang mereka pegang juga mengalami perubahan. 

Banyak anggota masyarakat Samin yang saat ini bekerja pada birokrasi 

pemerintahan sebagai pegawai negeri sipil. Hal ini jelas menimbulkan 

permasalahan-permasalahan baru karena masyarakat Samin yang bekerja pada 

birokrasi pemerintahan dihadapkan pada sistem baru yang sangat bertentangan 

dengan sistem lama yang mereka pegang. Menurut Weber birokrasi adalah 

organisasi-organisasi yang secara sengaja diadaptasikan untuk mencapai satu 

tujuan fungsional dan bukan banyak tujuan. Mereka diorganisir secara hierarkhis 
 

3 Masyarakat Samin Saat ini...., baca: KOMPAS, 26 Oktober 2005 
4 Saminisme Ditengah Peruabahan, baca: Surya, 24 Oktober 2005 
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dengan rantai yang ketat, perintah dari atas ke bawah mereka menciptakan 

pembagian kerja secara detail dengan memberikan peran khusus kepada personal 

mereka pada tingkat yang sering mereduksi individu menjadi status grup kecil 

dalam mesin besar, aturan-aturan umum dan detail mengatur semua perilaku 

dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas resmi.  

Melihat konsep birokrasi seperti yang dikemukakan oleh Weber diatas 

jelas sekali berbeda dengan nilai yang dipegang oleh masyarakat Samin terutama 

tentang makna menjadi manusia bebas, tidak terikat, dan menjunjung tinggi nilai-

nilai egaliter. Pada prinsip egalitarian yang dipegang oleh masyarakat Samin jelas 

sekali bertentangan dengan konsep hierarkhi pada birokrasi. Artinya akan terjadi 

pertentangan dalam individu masyarakat Samin yang masuk kedalam sistem 

birokrasi. Pertentangan itu meliputi dilema-dilema antara nilai-nilai Saminisme 

dan nilai-nilai yang ada dalam sistem birokrasi. 

Pertentangan yang muncul sebagai akibat dari pilihan orang Samin untuk 

bekerja pada struktur birokrasi ini menjadi kajian yang menarik untuk diamati. 

Hal ini tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Samin yang selama ini justru 

terpinggirkan oleh peran Birokrasi itu sendiri. Dalam kesehariannya Masyarakat 

Samin hampir tidak pernah merasakan dampak positif dari kehadiran birokrasi 

pemerintah, bahkan sebaliknya mereka seringkali kesulitan ketika berhadapan 

dengan birokrasi ini. Contoh yang paling nyata adalah ketika mereka harus 

mengurus Kartu Tanda penduduk atau KTP. Disatu sisi mereka berkewajiban 
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untuk mengurus KTP sebagi tanda pengenal mereka, disisi yang lain mereka 

dipersulit oleh birokrasi yang formal. Kesulitan yang dihadapi adalah ketika 

mereka diwajibkan untuk menyebutkan agama yang mereka anut, mereka selalu 

mengatakan bahwa agama mereka adalah agama Adam, suatu kepercayaan yang 

tentu saja tidak dikenal oleh Masyarakat umum, termasuk pegawai pemerintahan. 

Sistem yang terdapat dalam sebuah organisasi birokrasi dimana setiap 

orang telah terbagi kedalam peran dan fungsi masing-masing juga telah 

menimbulkan permasalahan tersendiri. Dalam sistem birokrasi kecenderungan 

yang terjadi sebagai akibat pembagian peran tersebut adalah adanya posisi atasan 

dan bawahan. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh 

Masyarakat Samin selama ini yaitu kesamaan derajat, tidak ada yang lebih rendah 

dan lebih tinggi.  

Permasalahan diatas tentunya membutuhkan penyelesaian yang konkret, 

apakah kepentingan orang Samin untuk menuliskan Agama Adam dipenuhi atau 

aturan-aturan formal dalam birokrasi yang lebih utama. Disamping itu, penting 

juga untuk melihat bagaimana Masyarakat Samin yang berada dalam birokrasi 

melihat konsep dirinya setelah bersentuhan dengan nilai-nilai baru yang 

bertentangan dengan nilai lama yang selama ini mereka pegang. 

Studi tentang masyarakat Samin telah banyak dilakukan pada penelitian-

penelitian terdahulu. Pada penelitian-penelitian terdahulu terdapat tema-tema 

dalam skala besar seperti kajian tentang perubahan sosial, pola pengasuhan anak, 
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tentang kearifan lokal masyarakat Samin dan tentang bahasa masyarakat Samin 

sebagai bahasa perlawanan. Penelitian ini secara khusus ditujukan untuk menelaah 

perubahan sosial masyarakat Samin terutama yang berkaitan dengan konsepsi 

mereka tentang pekerjaan  dan secara umum ditujukan untuk melengkapi studi-

studi terdahulu tentang masyarakat Samin. Peneliti menganggap bahwa penelitian 

ini masih sangat relevan dan penting untuk dikaji mengingat begitu besarnya nilai-

nilai yang bisa diambil dari budaya Masyarakat Samin. 

1.8.  Rumusan Masalah 

Melihat kondisi masyarakat Samin  saat ini yang banyak bekerja dalam 

birokrasi pemerintahan dan melihat latar belakang budaya masyarakat Samin yang 

bertentangan, maka secara lebih terperinci studi ini bermaksud untuk menjawab 

beberapa pertanyaan penelitian berikut: 

1. Bagaimana proses pembentukan sistem nilai baru oleh individu samin?  

2. Bagaimana anggota masyarakat Samin yang bekerja di lingkungan 

birokrasi pemerintahan memaknai konsep dirinya ? 

 

1.9.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perubahan social dalam  

kehidupan masyarakat Samin. Secara umum penggambaran masyarakat Samin 

meliputi sistem kepercayaan, perilaku keseharian, dan interaksi dengan 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASYARAKAT SAMIN DALAM ... Eko Wahyono



MASYARAKAT SAMIN DALAM BIROKRASI 
(Studi Kualitatif tentang Perubahan Sosial pada Masyarakat Samin  

  di Dusun Jepang, Kec. Margomulyo, Kab.Bojonegoro,Jawa Timur)  
 
 
 
 

  
 
Pendahuluan I - 16 

komunitasnya sendiri. Sedangkan secara khusus penelitian ini mencoba 

mendekripsikan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan serta 

bagaimana masyarakat Samin berinteraksi dengan orang-orang diluar komunitas 

mereka. 

1.10.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan gambaran tentang nilai-

nilai  positif yang dapat digali dari budaya Samin, seperti gotong-royong, hormat-

menghormati, dan sifat Nasionalisme dari Masyarakat Samin. Setidaknya terdapat 

dua manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu bagi Masyarakat Samin 

itu sendiri sebagai obyek penelitian dan bagi Mahasiswa. Bagi Masyarakat Samin 

penelitian ini bermanfaat untuk menghilangkan stigma negative yang selama ini 

ada tentang mereka. Sedangkan bagi mahasiswa, terutama yang akan menekuni 

kajian tentang budaya, kajian tentang masyarakat Samin ini dapat dijadikan bahan 

tambahan referensi dalam penulisan studi ilmiah tentang masyarakat Samin. 

1.11.  Kerangka Teori 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan masyarakat Samin 

yang selama ini tersembunyi dan tidak banyak diketahui oleh Masyarakat secara 

luas. Sebagai sebuah kelompok Masyarakat yang mempunyai budaya sendiri, 

tentunya ada banyak sekali hal-hal yang belum terungkap berkaitan dengan 

kebudayaan Masyarakat Samin. Untuk mengungkap budaya Masyarakat Samin 
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tersebut tentunya diperlukan suatu pendekatan yang berbeda dengan pendekatan 

yang sering dipakai ketika kita meneliti suatu fenomena yang terjadi dalam 

masyarakat secara umum. Akan tetapi penelitian ini tidak dimaksudkan untuk 

meneliti struktur masyarakat atau budaya dalam skala makro.  

1.5.1. Konstruksi Sosial Peter L. Berger 

Masyarakat adalah produk dari manusia sosial, berakar pada fenomena 

eksternalisasi, yang pada gilirannya berdasarkan pada konstruksi biologis manusia 

itu. Namun, begitu kita ingin berbicara mengenai produk-produk eksternal, kita 

seakan-akan mengisyaratan bahwa produk-produk itu memperoleh suatu tingkat 

perbedaan jika dibandingkan dengan produser produk-produk itu. Transformasi 

dari produk-produk manusia ini kedalam satu dunia tidak saja berasal dari 

manusia, tetapi yang kemudian menghadapi manusia sebagai suatu faktivitas 

diluar dirinya, adalah diletakkan dalam konsep berobyektivasi.  
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Dunia yang diproduksi oleh manusia ini kemudian menjadi sesuatu yang 

berada “diluar sana”. Dunia ini terdiri dari benda-benda, baik material maupun 

nonmaterial yang mampu menentang hak produksinya. Sekali sudah tercipta, 

maka dunia ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Meskipun semua kebudayaan 

berasal dari, dan berakar dari, kesadaran subyektif makhluk manusia, sekali sudah 

terbentuk kebudayaan itu tidak bisa diserap kembali begitu saja kedalam 

kesadaran. Kebudayaan tersebut berada diluar subyektivitas individual 

sebagaimana dunia5.   

Proses dialektik fundamental dari masyarakat terdiri dari tiga momentum, 

atau langkah yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Pemahaman 

secara bersama terhadap tiga momentum ini akan diperoleh suatu pandangan atas 

masyarakat yang memadai secara empiris. Eksternalisasi adalah suatu pencurahan 

kedirian manusia secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisik 

maupun mentalnya. Obyektivasi adalah disandagnya produk-produk aktivitas itu 

(baik fisis maupun mental), suatu realitas yang berhadapn dengan para 

produsernya semula, dalam bentuk suatu kefaktaan (Faktivitas) yang eksternal 

terhadp, dan lain dari, para produser itu sendiri. Internalisasi adalah peresapan 

kembali realitas tersebut oleh manusia, dan mentransformasikannya, sekali lagi 

dari struktur-struktur dunia obyektif kedalam struktur-struktur kesadaran 

subyektif. Melalui eksternalisasi, maka masyarakat merupakan produk manusia. 

 
5 L. Berger, Peter. 1991, Langit Suci, Jakarta: LP3S, halm 11 
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Melalui obyektivasi, maka masyarakat menjadi suatu realitas suigeneris, unik 

melalui internalisasi, maka manusiamerupakan produk masyarakat.  

Eksternalisasi adalah suatu keharusan antropologis. Manusia, menurut 

kemampuan empiris kita, tidak bisa terbayangkan terpisah dari pencurahan dirinya 

terus-menerus kedalam dunia yang ditempatinya. Kedirian manusia 

bagaimanapun tidak bisa dibayangkan tetap tinggal diam di dalam dirinya sendiri, 

dalam suatu lingkup tertentu, dan kemudian bergerak keluar untuk 

mengekspresikan diri dalam dunia sekelilingnya. Kedirian manusia itu esensinya 

melakukan eksternalisasi dan ini sejak permulaan. Fakta antropologis yang 

mendasarinya sangat mungkin berakar dalam lembaga biologis manusia. Homo 

sapiens menempati posisi istimewa dalam dunia binatang. Keistimewaan ini tetap 

ada dalam kehidupan manusia dengan dirinya sendiri maupun dengan dunia. 

Tidak seperti binatang menyusui ditingkat tinggi lainnya, yang dilahirkan dengan 

suatu organisme yang pada pokoknya sudah lengkap, manusia itu “belum selesai” 

saat dilahirkan. 

 Langkah-langkah penting dalam proses “finishing” dalam perkembangan 

manusia, yang sudah terjadi pada periode embrio bagi binatang menyusui tingkat 

tinggi lainnya, yang dilahirksn dengan suatu organism yang pada pokoknya sudah 

lengkap, manusia itu “belum selesai” saat ia dilahirkan. Langkah-langkah penting 

dalam proses “finishing” dalam perkembangan manusia, yang sudah terjadi pada 

periode embrio bagi binatang menyusui tingkat tinggi lainnya, dalam hal manusia 

terjadi pada tahun pertama telah kelahirannya. Demikianlah, proses biologis 
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menjadi manusia terjadi ketika bagi manusia berada dalam interaksi dengan suatu 

lingkungan ekstra organismik, yang merupakan dunia fisis dan dunia manusia dari 

si bayi itu. Maka terdapat suatu dasar biologis bagi proses “menjadi manusia” 

dalam arti perkembangan kepribadian dan perolehan budaya. Perkembangan yang 

terakhir ini tidak ditumpuk sebagai mutasi-mutasi yang asing itu dalam biologis 

manusia, tetapi berada didalamnya6.   

 

1.12.  Metode  Penelitian 

1.6.1. Tipe penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif yang berupaya memberikan gambaran secara rinci terhadap fenomena 

perubahan sosial pada masyarakat Samin, dalam hal ini adalah mengenai nilai-

nilai yang terdapat pada masyarakat Samin, baik yang berhubungan dengan 

system nilai maupun keberadaan dalam birokrasi. Penggunaan tipe deskriptif ini 

dimaksudkan agar peneliti dapat menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, 

keadaan, gejala dan kelompok tertentu, menentukan frekuensi adanya relasi-relasi 

tertentu antara gejala satu dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Pendekatan 

yang digunakan adalah kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman 

tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Setiap kejadian merupakan 

sesuatu yang unik dan berbeda dengan orang lain karena ada perbedaan konteks7.  

 
6  Ibid, Halm 4-6 
7 Basrowi dan Sukidin, Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, Fenomenologi, 

Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, 
Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi, Surabaya: Insan Cendekia, 2002. Hal. 2. 
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 Hubungan peneliti dan yang diteliti bersifat interaktif dan tidak dapat 

dipisahkan. Peneliti berusaha memahami tingkah laku manusia dari sudut pandang 

mereka sendiri, artinya peneliti melakukan empati terhadap subjek individu 

masyarakat Samin yang diteliti dalam upaya memahami bagaimana mereka 

menginterpretasikan beberapa hal. Pengggunaan pendekatan kualitatif dilakukan 

karena lebih leluasa menemukan keunikan-keunikan fenomena yang berkembang, 

mengingat obyek ditempatkan sebagai pelaku kreatif dan dinamis.  

 

1.6.2. Penentuan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini memilih masyarakat Samin sebagai sasaran penelitian yang 

dilakukan di dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyao, 

Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Dipilih lokasi ini karena merupakan 

salah satu daerah yang mempunyai sejarah dalam terbentuknya  komunitas Samin 

awal. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, diketahui bahwa di Dusun Jepang 

ada seorang penerus Samin Surosentiko dari generasi kelima, yaitu mbah Harjo 

Kardi. Dari mbah Harjo Kardi diharapkan dapat diperoleh informasi tentang 

bagaimana ajaran Samin itu sesungguhnya, mengingat banyaknya stigma negative 

yang selama ini ada tentang penganut ajaran Samin. Disamping itu menurut data 

yang diperoleh, terdapat beberapa pengikut ajaran Samin yang bekerja di 

lingkungan Pegawai Negeri Sipil yang nantinya berkaitan dengan focus 

permasalahan dalam penelitian ini. 
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1.6.3. Penentuan Informan 

 Pemilihan informan dilakukan dengan teknik key person. Teknik ini 

digunakan karena peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek dan 

subjek penelitian. Dalam penelitian ini, informan dibagi menjadi dua kelompok 

yaitu generasi tua Samin dan generasi mudanya. Informan dari generasi tua 

diwakili oleh mbah Hardjo Kardi yang merupakan tokoh penting dan dianggap 

sebagai pemimpin kultural Samin Dusun Jepang serta Mbah Sampan. Dari mereka 

berdua diharapkan dapat digali nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Samin 

selain dari data sekunder. 

Mbah Hardjo Kardi merupakan generasi keempat dari Ki Samin Surosentiko. Saat 

ini merupakan tokoh yang dihormati dalam Masyarakat Samin, khususnya di 

Dusun Jepang. Tradisi dalam Samin yang mewariskan pengetahuan melalui lisan 

turun pula kepada Hardjo Kardi yang sangat paham mengenai nilai-nilai ajaran 

Samin serta sejarahnya dari bapaknya yang bernama Suro Kamidin.Sedangkan 

mbah Sampan yang masih bersaudara dengan mbah Hardjo Kardi merupakan 

salah satu orang Samin yang juga memiliki pengetahuan yang cukup luas 

mengenaiajaran Samin. 

Sedangkan dari generasi muda Samin di wakili oleh Mas Bambang, yang 

bekerja di kantor kelurahan Margomulyo. Dari Mas Bambang diharapkan mampu 

menggali informasi tentang perkembangan masyarakat Samin di Dusun Jepang, 

terutama yang berkaitan dengan masalah Desa. Dari Mas Sutrisno yang bekerja di 
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Kantor Kecamatan Margomulyo akan digali mengenai Masyarakat Samin yang 

menggunakan jasa kantor kecamatan dalam mengurus administrasi. Disamping 

itu, Mas Sutrisno juga mewakili orang Samin yang berubah, darinya akan didapat 

gambaran mengenai persepsi diri Masyarakat samin sekarang ini. Sedangkan dari 

Mas Agus yang bekerja sebagai Polisi didapat penjelasan yang berkaitan dengan 

bagaimana bagaimana seseorang dari kultur Samin yang terkenal susah mengikuti 

aturan beradaptasi dengan kondisi yang sebaliknya.  

Pengambilan informan dari dua generasi yang berbeda ini diharapkan bisa 

menjelaskan perbedaan sikap dan perilaku masyarakat Samin dulu dan sekarang, 

perubahan-perubahan apa saja yang terjadi serta factor-faktor apa saja yang 

menjadi penyebabnya. 

 

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam (Indepth 

Interview) serta  metode obserbvasi. Wawancara adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan yang diwawancarai (informan), dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman wawancara8. Wawancara mendalam (indepth interview) 

adalah wawancara yang digunakan bersamaan dengan metode observasi langsung. 

Wawancara ini dilakukan dengan semua pertanyaan yang bersifat spontan sesuai 

 
8 Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial 

Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007. Hal.133. 
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dengan apa yang dilihat, didengar, dirasakan pada saat pewawancara bersama 

informan.  

 

1.6.5. Teknik Analisis Data 

 Seluruh hasil pengamatan dan wawancara mendalam dibuat sebagai 

transkrip, yaitu uraian dalam bentuk tulisan yang rinci dan lengkap mengenahi apa 

yang dilihat dan didengan baik secara langsung maupun hasil rekaman. Transkrip 

ini dibuat dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan hasil wawancara 

karena transkrip digunakan sebagai bahan untuk menganalisis data. Kemudian, 

peneliti melakukan pengelompokan data berdasarkan isu atau masalah yang 

diteliti dalam penelitian ini. Dengan cara ini, perubahan sosial di masyarakat 

Samin dapat tergambarkan. 
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BAB II  

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN  

 

2.2.  Deskripsi Wilayah 

Desa Margomulyo secara geografi sebagai wilayah yang membawahi 

Dusun Jepang, yakni terletak di sebelah barat daya kota Bojonegoro. Secara 

geografis tersebut membuat konsekuensi bahwa masyarakat yang berada di Desa 

Margomulyo dekat dengan kota Ngawi dibandingkan kota Bojonegoro. Adapun 

batas wilayah Desa Margomulyo adalah; 

Sebelah utara : berbatasan dengan Desa Luwihaji Kec. Ngraho 

Sebelah selatan: berbatasan dengan Desa Banyuurip Kec. Ngawi 

Sebelah barat: berbatasan dengan Desa kalangan Kec. Margomulyo 

Sebelah timur : berbatasan dengan Desa Sumberrejo Kec. Margomulyo 

Desa Margomulyo terdiri dari delapan Dusun, yaitu Dusun kalimojo, 

Dusun Jeruk, Dusun Gulung, Dusun Jepang, Dusun Tepus, Dusun Jatiroto, Dusun 

Ngasem, Dusun Kaligede, dan Dusun Batang. Luas wilayah Desa margomulyo 

yakni 1.309.169 ha. Tersebar di delapan dusun yang terdiri dari lahan pemukiman 
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dan bangunan seluas 278.976 ha, lahan tegalan seluas 172.745 ha, persawahan 

seluas 121,113 ha, perkebunan seluas 15.000 ha dan hutan seluas 716,235 ha.  

Didalam penelitian ini Dusun Jepang adalah tempat peneliti untuk 

meneliti, yang merupakan salah satu dari delapan dusun yang ada di Desa 

Margomulyo tersebut. Dusun jepang mempunyai karakteristik tersendiri 

dibanding dusun yang ada disekitar Desa margomulyo yakni masih terdapat 

budaya kesaminan yang menjadi fokus penelitian ini.  

2.1.1. Dusun Jepang 

Dusun Jepang terletak di Desa Margomulyo Kab. Bojonegoro, Jawa 

Timur. Secara administratif Dusun Jepang terletak pada: 

Sebelah utara  : berbatasan dengan Dusun Batang 

Sebelah selatan : berbatasan dengan Dusun Jatiroto 

Sebelah Barat  : berbatasan dengan Dusun kaligede 

Dusun Jepang adalah salah satu dusun yang relatif terpencil, dengan ditunjukkan 

lokasi yang jauh dari lalu lintas transportasi, lalulintas perekonomian serta 

pendidikan.9 Ketersediaan lahan di Dusun Jepang terdiri dari lahan sawah seluas 

5.250 ha, tegalan seluas 30.255 ha. Pekarangan seluas 39.258 ha. Dan lahan 

umum seluas 12.514 ha. Di Desa Margomulyo tergolong masyarakat perambah 
 

9 Lokasi dusun Jepang ditegaskan oleh peneliti Didi Prambadi yang menyebutkan dusun Jepang 
menjadi negeri di ujung dunia. (Gatra 22 maret 1997) 
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hutan. Disamping lahan pertanian produktif yang sempit, dan tingkat 

kesuburannya  

2.2.1.1. Deskripsi penduduk Dusun Jepang 

Penduduk Kecamatan Margomulyo berjumlah 1527 kepala keluarga yang 

terdiri dari 2811 laki-laki dan 2871 perempuan. Penduduk yang bertempat tinggal 

di Dusun Jepang menggantungkan kehidupannya pada lahan pertanian yang 

berupa lahan persawahan dan tegalan. Perkembangan penyebaran jumlah 

penduduk yang ada di tiap dusun terlihat jarang, karena dibatasi oleh hutan yang 

berada disekelilingnya. Maka dengan demikian kepadatan yang merata didapatkan 

pada kedelapan dusun yang ada di Desa Margomulyo. Uraian tersebut dapat 

dilihat pada tabel 2.1 yang menjelaskan komposisi jumlah penduduk yang ada di 

Desa Margomulyo berikut; 

Tabel 2.1 Komposisi Jumlah Penduduk Desa Margomulyo 

 
No Jenis Kelamin Jumlah penduduk tahun 2006 
1. Laki-laki 2811 
2. Perempuan 2871 

Jumlah 5682 
 

 
Sumber: data monografi desa/kelurahan Margomulyo, 2006 

 

Dusun Jepang yakni termasuk salah satu dari Desa Margomulyo 

mempunyai komposisi penduduk sebesar 747 jiwa yang menempati Dusun dari 

209 kepala keluarga. Dengan laki-laki 352 jiwa dan perempuan 395 jiwa. Untuk 
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lebih mudah dalam melihat komposisi jumlah penduduk Dusun Jepang dapat 

diuraikan pada tabel 2.2 berikut ini; 

Tabel 2.2 Komposisi Jumlah Penduduk Dusun Jepang 

 
No Jenis Kelamin Jumlah penduduk tahun 2006 
1. Laki-laki 352 
2. Perempuan 395 

Jumlah 747 
 

 
Sumber: data monografi Dusun Jepang, 2006 

 

Dengan melihat komposisi penduduk di atas dapat diharapkan agar 

memperoleh pemahaman yang benar tehadap kondisi obyek penelitian pada 

masyarakat samin di Dusun Jepang terhadap interaksi perubahan-perubahan 

masayarakat samin dalam fokus studi penelitian ini. 

2.2.1.2. Deskripsi Tingkat pendidikan Dusun Jepang 

Tingkat pendidikan pada masyarakat samin yang berada di Dusun Jepang 

merupakan hal penting untuk lebih dapat mengidentifikasi obyek penelitian pada 

kaitannya proses perubahan dan perkembangan dari masyarakat itu sendiri. 

Pendidikan menjadi salh satu tolok ukur bagaimana masyarakat Dusun Jepang 

menghadapi perubahan proses keberlangsungan interaksi masyarakat Dusun 

Jepang terhadap perkembangan pembangunan. Adapun komposisi tingkat 

pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini; 
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 Tabel 2.3 Tingkat pendidikan Dusun Jepang  

 No. Tingkat Pendidikan Jumlah (jiwa) 

1. Belum Sekolah 154 

2. Tidak Sekolah 317 

3. Tamat SD 214 

4. Tamat SLTP 45 

5. Tamat SLTA 13 

 Tamat PT 4 

Jumlah 747 

 

 

 

 

    Sumber: data monografi Dusun Jepang, 2006 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa mayoritas penduduk yang berada 

di Dusun Jepang  yang tidak mendapatkan pendidikan atau belum pernah 

mengenyam pendidikan sebanyak 317 jiwa. Dari tingginya ketiadaan pendidikan 

yang ada di Dusun Jepang mayoritas berasal dari golongan usia  dewasa yakni 

diatas 40 tahun. Penduduk yang mengenyam pendidikan sekolah dasar sebanyak 

214 siswa, tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama berjumlah 45 siswa, tamatan 

sekolah lanjutan tingkat menengah atas berjumlah 13 siswa. Dan jumlah tamatan 

dari perguruan tinggi sebanya empat orang. Adanya tingkat pendidikan yang 

rendajh di Dusun Jepang tidak terlepas dari adanya beberapa faktor yang 

melatarbelakangi, yakni ketiadaan sarana pendidikan yang tersedia di Dusun 

Jepang pada tahun sebelumnya. Yakni keberadaan sekolah dasar yang berdiri di 
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Dusun Jepang tersedia mulai tahun 1970an. Maka dari itu masih banyak dijumpai 

buta huruf pada masyarakat Dusun Jepang.  

Faktor lain adanya tingkat pendidikan yang rendah adalah letak geografis 

dari Dusun Jepang itu sendiri, dimana kondisi infrastruktur jalan dan akses jalan 

raya untuk Dusun Jepang tidak memungkinkan untuk melanjutkan jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi karena sekolah lanjutan tingkat pertama hanya ada di 

Kecamatan Margomulyo dan berdiri pada tahun 1997. sehingga masyarakat 

Dusun Jepang yang menginginkan meneruskan jenjang sekolah dasar menuju 

sekolah lanjutan tingkat pertama harus sekolah di Kabupaten Ngawi10 atau 

sekolah lanjutan tingkat pertama yang berada di Kecamatan Ngraho. Faktor 

berikutnya mengenai rendahnya tingkat pendidikan Dusun Jepang adalah 

rendahnya tingkat ekonomi masyarakat Dusun Jepang. Masih menjadi mayoritas 

penduduk bermatapencaharian sebagai petani dengan luas lahan yang kurang 

subur. Dan berkenaan dengan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat 

Dusun Jepang akan pentingnya pendidikan.   

2.1.1.3. Deskripsi Mata Pencaharian Dusun Jepang 

Mata pencaharian pokok masayarakat Dusun Jepang, Kec margomulyo 

Kab Bojonegoro mayoritas adalah bercocok tanam. Pertanian menjadi mayoritas 

di Dusun Jepang sambil beternak sapi, kambing, ayam, dan hewan peliharaan 

 
10 Akses untuk menuju Ngawi dan Desa Margomulyo berjarak sekitar12 km. Dan akses pendidikan 

lebih dominan berada di Ngawi. Maka dari itu masyarakat Dusun Jepang mengalami tingkat 
pendidikan rendah dan mayoritas penduduknya adalah lulusan sekolah dasar.  
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lainnya. Dari jumlah penduduk yang ada di Dusun Jepang dapat dilihat bahwa 

mayoritas penduduk Dusun Jepang adalah mengandalkan lahan pertanian. Dapat 

dilihat dari data tabel 2.4 berikut  

Tabel 2.4 Matapencaharian Penduduk Dusun Jepang   

 
No. Matapencaharian Jumlah(jiwa) 

1. Petani 25 

2. Pegawai 4 

3. Petani dan Peternak 122 

4. Petani dan Tukang 5 

5. Petani dan Pedagang 6 

6. Petani dan Anyaman 8 

7. Petani dan Industri RT 2 

8. Buruh 37 

Jumlah 209 

 

 

Sumber: data monografi Dusun Jepang, 2006 

 

Dengan mata pencaharian masyarakat Dusun Jepang sebagai petani 

berjumlah 25 orang yang bertani. Tingginya tingkat kebutuhan untuk menghidupi 

keluargan dan adanya kebutuhan-kebutuhan pokok yang jharus dipenuhi, 

masyarakat dusun Jepang mayoritas menggantungkan hidupnya pada profesi 

petani dan peternak, seperti sapi, kambing, dan ayam sebagai sarana untuk 

memperoleh hasil tambahan. Beternak sapi dan kambing merupakan sarana 

menabung bagi mereka yang sewaktu-waktu membutuhkan biaya atau kebutuhan 
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yang begitu besar, maka ternak sapi dan kambing dapat mereka jual. Tidak sedikit 

pula mereka menjual ternak untuk membeli kebutuhan alat transportasi yakni 

sepeda motor dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

Sedangkan berternak ayam kampung hampir mayoritas penduduk Dusun 

Jepang memiliki dan berternak ayam. Dari tabel 2.4 dapat dilihat pula mata 

pencaharian sebagai pegawai hanya empat orang, petani dan peternak sebanyak 

122 jiwa, petani dan pedagang berjumlah enam jiwa, dan bekerja sebagai petani 

dan pengrajin anyaman sejumlah delapan orang. Kerajinan atau anyaman yang 

dibuat seperti tembikar yang terbuat dari bahan-bahan alami yang berada disekitar 

Dusun Jepang, yakni daun pandan, dan bahan-bahan lainnya. Penduduk yang 

bekerja sebagi industri rumah tangga hanya dua orang. Dan penduduk yang 

bekerja sebagai buruh adalah 37 pekerja dengan beragam spesialisasi seperti 

buruh bangunan, buruh industri, ataupun buruh lainnya yang bepergian menjadi 

buruh di kota Ngawi, Madiun, bahkan Jakarta.  

2.1.1.4. Kelembagaan Dusun Jepang 

Dusun Jepang merupakan sebuah pendukuhan kecil yang terdiri dari dua 

rukun tetangga (RT) yaitu RT. 19 dan RT. 20. dari rukun tetangga tersebut 

dipimpin oleh seorang kepala dusun, sedanfkan ketua rukun warga (RW) meluas 

hingga Dusun Kaligede.  
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Sistem kelembagaan dalam bentuk pendukuhan ini diterapkan semenjak 

kepemimpinan Marejo Marjan sebagai kepala dusun pertama, ia menjabat pada 

masa transisi  atau peralihan dari sistem sdministrasi lama menuju administrasi 

baru, yang sebelumnya bernama Kamituwo11. Pada jaman kolonial Belanda sudah 

terdapat kelembagaan yang terdiri dari Jogoboyo12, Bayan13, Kamituwo. Pada 

tahun 1980an telah diberlakukan efisiensi terhadap aparat pemerintahan desa dan 

perubahan nama, dari nama-nama yang berbahasa daerah menjadi bahasa 

Indonesia. Jabatan Bayan dan Jogoboyo dihapuskan dan diganti dengan kepala 

urusan yang disebut sebagai Kaur. Dan Kamituwo diganti nama menjadi Kepala 

Dusun. Semenjak jaman kependudukan kolonial Belanda telah terdapat beberapa 

kali terjadi pergantian kepemimpiman kepala Dusun yakni: 

1. Turnorejo, Kamituwo pada kependudukan kolonial Belanda 

2. Sumo Samidan, Kamituwo pada kependudukan kolonial Belanda 

3. Wongso Rejo, kamituwo pada kependudukan Jepang hingga 

kemerdekaan 

4. Marejo Marjan, Kamituwo pada era kemerdekaan 

5. Sukijan, Kepala Dusun saat ini 

 
11 Kamituwo dalam bahasa jawa berarti yang dianggap sebagai sesepuh atau orang yang dituakan 

atau orang tua kami. Yakni Kamituwo adalah seseorang yang dihormati dan mampu menjadi 
panutan bagi seluruh warga masyarakat, yakni yang menjalankan pemerintahan Dusun tersebut. 
. 

12 Jogoboyo dalam bahasa Jawa yang berarti menjaga dari segala bahaya, yakni orang yang 
bertugas sebagai menjaga keamanan masyarakat dari segala bentuk ancaman dan bahaya.  

13 Bayan berasal dari bahasa Arab yang merupakan juru penerang, yakni seseorang yang bertugas 
sebagai pemberi informasi kepada masyarakat akan hak dan kewajibannya, termasuk bertugas 
pengatur keuangan, sebagai penarik pajak dan iurannya. 
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Masa jabatan yang diamanatkan leh pemimpin suatu dusun relatif lama, karena 

pada pada saat itu belum terdapat aturan-aturan yang mengatur batasan waktu 

seorang pemimpin dusun menjabat kecuali orang tersebut meninggal dunia atau 

tidak mampu melaksanakan tugas kepemimpinan secara fisik, dipecat, ataupun 

mengundurkan diri sebagai kepala dusun.  

Namun semenjak adanya perubahan secara administratif dan diberlakukan 

peraturan pemerintahan yang ada di dusun, maka keadaan pemerintahan dari tiap 

dusun yang ada mulai teratur dan memunculkan lembaga-lembaga lainnya yang 

mendukung proses kemaslahatan dari pemerintahan dusun tersebut. 

Kelembagaan-kelembagaan tersebut misalnya karang taruna14, sinoman15, 

kelompok tani16 dan sebagainya.  

2.2. Masyarakat Samin 

2.2.1. Sejarah Samin 

 Nama Samin didapatkan dari nama seorang putra kedua dari Bupati 

Sumoroto yang termasuk wilayah Tulungagung. Bupati sumoroto yang pada saat 

itu adalah kanjeng Raden Mas Adipati Brotodiningrat yang berkuasa pada tahun 

 
14 Karang taruna adalah organisasi formal sebagai wadah dari representasi kelompok muda. Di 

Dusun Jepang karang taruna dibentuk pada tahun 1999 yang bernama karang taruna Karya 
Bakti.  

15 Sinoman adalah organisasi non formal yang menjadi wadah pemuda-pemudi dalam bentuk 
gotong royong membantu kegiatan-kegiatan yang sifat perayaan pesta atau hajatan. Tradisis 
sinoman merupakan tradisi masyarakat yang hidup guyub rukun, bergotong royong, dan saling 
membantu tanpa imbalan pamrih.  

16 Kelompok tani mulai ada di Dusun Jepang semenjak tahun 1981 yang mempunyai nama 
kelompok tani Panggih Mulyo.  
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1802-1826. RM Adipati Brotodiningrat mempunyai dua orang putra, yakni R. 

Ronggowiryodiningrat dan R. Surowijoyo. R. Suryowijiyo mempunyai nama kecil 

yakni R Surontiko atau Suratmoko yang memakai julukan Samin yang 

mempunyai arti sami-sami amin atau yang dimaknai sebagai semua setuju dan 

dianggap sah, karena mendapatkan dukungan rakyat banyak. R Surowijoyo sangat 

peduli pada kesengsaraan rakyat. Pada kehidupannya R Surowijoyo gelisah akan 

rakyatnya yang menderita, dan dijajah oleh Belanda. Maka R Surowijoyo 

seringkali melakukan tindakan merampok orang-orang yang dianggapnya kaya 

dan hasil dari harta curian diberikan kepada rakyat miskin dan sisa hasil curian 

digunakan untuk mendirikan kelompok atau sekumpulan pemuda yang dinamakan 

”Tiyang Sami Amin” yang kini dikenal sebagai masyarkat Samin pada tahun 

1840. sekumpulan pemuda tersebut dinmakan Samin yang diambil dari nama kecil 

R Surowijoyo.  

 Sejak itulah masyarakat Samin dikenal masyarakat luas. Meskipun 

masyarakat samin terkenal kelompok rampok, tetapi mereka menginginkan 

kesejahteraan masyarakat miskin, tidak suka pada penindasan, belas kasihan 

terhadap sesama manusia, serta tingkah laku dan perbuatan yang baik. Tiyang 

sami amin mempunyai ajaran kepada anak buah dan keturunannya mengenai 

kanuragan, olah budi, cara berperang, dengan melalui tulisan huruf jawa yang 

dirancang menjadi sekar macapat dalam tembang pucung berikut ini; 

”Golong manggung, ora srambah ora suwung, kiate neng blanggang, lelatu 
sedah mijeni, ora tanggung, yen lena kumerut pega, kaleng kadung, kadhi 
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peran salang sandung Tetege miring ing wang, jumneng kalawan rajas 
lamun ginggang sireku umanjing probo” 

 Dari tembang pucung diatas dapat diartikan bahwa salah satunya utuh, 

tidak dijarah dan tidak sepi tapi kuat dalam perang seperti kobaran api yang 

mengundang datangnya badan, tidak tahu nantinya bila kejayaan itu bila hilang 

bersama asap. Hati tidak luntur seperti apa kira-kira datangnya kesulitan meski 

begitu terus kepada aku juga larinya. Berdiri tegak dengan aku yang memimpin 

mengalahkan nafsu-nafsu yang menganggapai kepercayaan paling tinggi. Oleh 

sebab itu kamu dan aku tidak dapat berpisah, sebab kamu dan aku menjadi satu 

dalam kebenaran.  

 Dari perjalanan R Surwijoyo untuk menjarah demi membela rakyat 

kecil hingga meluas di daerah tepi bengawan solo. Disana semakin banyak 

sekumpulan-sekumpulan yang manjadi anak buahnya. Perjuangan untuk 

membela masyarakat kecil yang dijajah dan tertindas hingga generasi-

generasinya. Pergolakan rasa ingin membela kaum marginal menjadi amanahnya 

hingga putra R Surowijoyo yang bernama R Kohar lahir di Desa Ploso, Kab 

Blora  meneruskan perjuangannya untuk selalu membela sesama saudara yang 

merasa tertindas dan diperlakukan tidak adil. R Kohar membuat kekuatan baru 

dengan membentuk kerajaan dan dijuluki sebagai Samin Surosentiko atau Samin 

Anom. Dan ayahnya dijuluki sebagai Samin sepuh. Kekuatan yang dibentuk 

untuk mendekati masyarakat dengan mengadakan perkumpulan-perkumpulan 

desa dan menanamkan ajaran yang baik. Ia mengingatkan kepada kelompoknya 
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akan tiga perkara yang harus selalu diingat, yakni pertama orang samin itu 

keturunan Satria Pandawa, Prabu Puntodewo, saudara tua yang bersedia 

menolong tanpa pamrih. Kedua, di jaman Majapahit keturunan tersebut pernah 

dirusak orang Demak yang mabuk kemenangan. Ketiga, keturunan pandawa di 

majapahit sudah mengerti siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka dari 

itulah Prabu Puntodewo muncul kembali di dunia, tepatnya di Demak dan 

menitipkan keselamatan orang Jawa kepada Sunan kalijogo. Ajarannya juga 

menekankan adanya kejatmikaan17 dengan kekuatan sifat meneng18, mandep, 

mantep yang dihubungkan dengan kekuatan badan dan mengingatkan masalah 

pikiran, hati yang tenang, ririh, ruruh, rarah, tajam. Kesemuan ajaran tersebut 

hampir dimiliki oleh seorang yang sedang melaksanakan pertapa brata. Ajaran-

ajaran yang ditanamkan oleh pengikutnya banyak menggunakan tulisan huruf 

bahasa Jawa yang disusun seperti halnya puisi, prosa, gancaran, dan tembang 

macapat. Ki samin memang tidak hanya mengajarkan ilmu kadigjayaan tetapi 

juga mengurusi masalah perkawinan dan mengenai pedoman tingkah laku 

kehidupan yang tertulis dalam tembang dandang gula. Ki Samin Surosentiko 

menginginkan mempunyai negara yang tenteram dan mengusir penjajahan secara 

halus. Masyarakat samin tersebar luas hingga tersebar di Blora, Bojonegoro, Pati, 

 
17 Kejatmikaan adalah ajaran mengenai ilmu untuk jiwa dan raga, jasmani dan rohani yang 

mengandung lima saran; yakni jatmika kehendak yang didasari usaha pengendalian diri, jatmika 
dalam beribadah kepda Yang Maha Kuasa dan menghormati sesama makhluk Tuhan, Jatmika 
dalam mawas diri, melihat batin sendiri setiap saat, dapat menyelaraskan dengan lingkungan, 
Jatmika dalam menghadapi bencana atau bahaya yang merupakan cobaan dari Yang maha 
Kuasa, jatmika untuk pegangan budi sejati. Ajaran kejatmikaan tersebut merupakan senjata yang 
paling baik dan memiliki khasiat yang ampuh, karena dalam kehidupan itu banyak godaan dari 
segala arah dan yang tidak aneh-aneh yang berasal dari “Rogo Rapuh” sendiri.  

18 Ki Samin mengajarkan anak buahnya harus pasrah, semeleh, sabar, narimo ing panduh seperti 
air telaga yang tidak bersuara.  
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dan Kudus dan yang paling banyak di Desa Tapelan, Kec Ngraho, Bojonegoro. 

Perjuangan yang ditanamkan oleh masyarakat samin adalah berjuang tanpa 

perang. Seperti misalnya menolak membayar pajak, menolak untuk 

menyumbangkan tenaga untuk pemerintahan Belanda. Pada hakikatnya prinsip 

ajaran masyarakat samin menyangkut nilai-nilai kehidupan manusia, kehidupan 

yang sempurna dan juga kehidupan manusia yang tidak sempurna. Ajaran-ajaran 

itulah yang digunakan sebagai sebuah pedoman bersikap dan berperilaku dalam 

keseluruhan kehidupan masyarakat samin agar selalu hidup jujur dan baik untuk 

anak keturunannya kedepan.  

2.2.2. Masyarakat Samin Dusun Jepang 

 Salah satu wilayah yang memiliki komunitas tersebar yakni Dusun 

Jepang, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Tidak ada 

catatan yang jelas mengenai kapan tepatnya ajaran samin masuk di dusun Jepang, 

namun menurut mbah Hardjo, ajaran Samin masuk ke dusun Jepang pada saat 

Surontiko masih hidup, yaitu ketika ajaran Samin mulai diikuti oleh sebagian 

besar penduduk desa Tapelan yang jaraknya tidak begitu jauh daru Dusun 

Jepang. Tetapi ajaran Samin mulai nampak dalam kehidupan sehari-hari ketika 

mbah Surokerto Kamidin menikahi asal dusun Jepang dan menetap disana. 

Dalam tradisi lisan di desa Tapelan, masyarakat samin banyak melakukan 
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perpindahan ke lain desa untuk mengembangkan masyarakat samin baik 

disengaja maupun dalam proses perkawinan19.  

 Pemimpin samin generasi ketiga yakni Suro Kamidin, pada akhir tahun 

1920an menikah dengan Poniyah yakni seorang putri kartho Kenthi, seorang 

pengikut samin dari Dusun Jepang.20pada saat ini Dusun Jepang dihuni oleh 209 

kepala keluarga. Perkembangan ajaran saminisme di Dusun Jepang ditentukan 

oleh kepemimpinan dua orang tokoh pemimpin Samin, yaitu mbah suro Kamidin 

dan mbah Hardjo Kardi yang diakui ketokohan dan pengakuan terhadap 

keberadaan pengikut Samin di Dusun Jepang. 

 Pada masa kepemimpinan Hardjo Kardi ini masyarakat Samin di Dusun 

Jepang telah mengalami banyak sekali perubahan. Hal ini tidak terlepas dari 

 
19 Pengembangan ajaran dengan jalan perkawinan dirasakan efektif dalam asimilasi  kawin campur 

antara para para pedagang, juru dakwah, penduduk peribumi, ataupula para misionaris yang 
menginkan pelebaran didalam kepentingan dakwahnya. 

20  Pada saat itu Dusun Jepang memiliki nama, dan ada perbedaan pendapat mengenai asal nama 
Dusun Jepang, pertama nama Jepang, seperti yang dituturkan oleh Sutikno (salah seorang 
keturunan Ki Jepang) dan menjabat sebagai ketua RW IV. Pendapat kedua mengacu kepada 
kisah, cerita lisan yang cukup dikenal dalam masyarakat Samin, berawal dari semedi  
(kontemplasi) Suro Kidin (pemimpin Samin generasi kedua) yang mendapatkan wangsit tersebut 
mengisyaratkan bahwa akan datang ayam jantan rondol (botak, plontos) dari timur yang akan 
mengusir penjajah kolonial belanda, dan akhirnya terbukti pada tahun tahun 1942 bangsa Jepang 
(Serdadunya berkepala plontos atau botak) datang dan menandai masa peralihan dari penjajahan 
Belandake penjajahan kolonial belanda, dan akhirnya dipakai menjadi nama darah ini. Ketiga, 
seperti dalam cerita tutur, bahwa nama Jepang merupakan gabungan dari empat nama; (1) pohon 
Munong sejenis tanaman hutan, (2) pohon serut sekarang sebagai tanaman bonsai, (3) Blimbing, 
(4) pohon kedung kamplok. Diantara pendapat –pendapat tersebut mana yang benar, tidak ada 
yang bisa dipastikan karena tidak ada bukti tertulis ataupun peninggalan arkeologis yang bisa 
dikaji. Menurut peneliti-peneliti lainnya pendapat keduanya cukup logis dan mendekati 
kebenaran, karena ketika mbah Suro pertama kali berada di tempat ini dusun Jepang belum 
memiliki nama dan hanya dihuni oleh sekitar 15 kepala keluarga. Sedangkan pendapat pertama, 
nama Ki Jepang hanya untuk menyebut orang pertama yang tinggal di tempat ini (yang 
dinamakan daerah Jepang), sehingga nama Jepang dinisbahkan kepada orang pertama yang 
mendiami, sedangkan asal nama ketiga merupakan cerita lisan, yang lebih mirip dengan legenda, 
tidak terdapat asal-usulnya.  
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sikap Hardjo Kardi yang berusaha kompromis dengan semua pihak, termasuk 

pemerintah. Sikap kompromis yang diambil ini dilandasi dari pikiran Hardjo 

Kardi yang menganggap bahwa masyarakat Samin dulu dan sekarang berada 

dalam konteks waktu dan lingkungan yang berbeda. Perubahan yang terjadi pada 

masa kepemimpinan Hardjo Kardi adalah dibangunnya sebuah gedung sekolah 

dasar, sebuah mushola dan banyak anggota masyarakat Samin yang telah 

memeluk agama Islam.  

2.2.3. Sistem Sosial Kemasyarakatan Samin di Dusun Jepang 

 Konsepsi ajaran masyarakat samin terhadap sistem sosial 

kemasyarakatan tidak terlepas dari ajaran Samin mengenai pemeliharaan tingkah 

laku manusia yang berbudi. Pada kesimpulannya manusia harus berbuat 

kebajikan, kejujuran, dan kesabaran.21 Ajaran tersebut dikenal oleh masyarakat 

samin sebagai Angger-angger yang meliputi tiga hal yakni, pertama, angger-

angger pratikel (hukum tindak tanduk), kedua, angger-angger pangucap (hukum 

berbicara, dan ketiga, angger-angger lakonana (hukum perihal apa saja yang 

perlu dijalankan). Hukum yang pertama merupakan yang terpenting dan dikenal 

oleh seluruh lapisan masyarakat Samin hingga saat ini, yaitu ojo nganti srei, 

dengki, dahwen, open, kemeren, panasten, rio sepodho podho, mbedhog colong 

playu, kutil jumput, nemok wae moh, dari prosa tersebut mempunyai maksud 

jangan bersikap sombong, iri hati, bertengkar, membuat marah terhadap orang 

 
21 Hutomo dalam Basis, Januari 1985: 12 
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lain, bersifat cemburu, menginginkan hak milik orang lain, bermain judi, 

mencuri, mengambil barang orang yang tercecer di jalan juga tidak boleh. Ini 

merupakan ajaran yang sangat hati-hati, bersifat lembut batiniah yang mendalam, 

untuk menciptakan kondisi lingkungan yang harmonis antar sesama masyarakat 

dan tidak terdapatnya saling curiga. Hukum yang kedua berbunyi pengucap saka 

lima bundhelane ana pitu, lan pangucap saka sanga bundhelane ana pitu, 

maksudnya adalah berbicara berdasarkan pada angka lima, tujuh, dan sembilan. 

Angka tersebut dianggap sebagai simbolisasi yang menyebutkan bahwa 

maknanya adalah memelihara mulut dari segala perkataan yang tidak senonoh, 

atau kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Dengan perkataan yang buruk 

akan dapat mengakibatkan hidup manusia tidak sempurna. Hukum yang ketiga 

adalah berbunyi lakonana sabar trokal, sabare di eling-eling, trokale dieling-

eling, trokali dilakoni, maksudnya bahwa menjalankan sikap sabar dan tawakal 

serta selalu mengingatkan dalam hidup sehari-hari.  

 Kejujuran, kebenaran, dan kesabaran menjadi dasar pijakan yang kuat 

bagi masyarakat Samin. Jika ada yang melanggar prinsip dan ajaran dari ketiga 

pedoman tersebut maka ia yang melanggar akan mendapatkan sangsi sosial 

dengan dikucilkan dari komunitas mereka, dan jika pelanggaran yang dirasa 

sudah melampaui batas, maka sesepuh masyarakat Samin akan mengeluarkan 

orang tersebut dari komunitas dan tidak mengakuinya sebagai sadulur. Aturan-

aturan tersebut ditegakkan untuk menciptakan ketertiban sosial (social order) 

dengan cara sedminimalisir mungkin menerapkan pengendalian sosial (social 
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control), baik yang bersifat intern maupun ekstern. Pengendalian diri bagi 

masayarakat samin sangat ditentukan pada cermin diri sendiri. Konsep diri 

menjadi ukuran tindakannya, nilai-nilai sosial yang sering disosialiisasikan antara 

lain; ojo nglarani yen ora pingin dilarani. Dapat dijelskan bahwa masyarakat 

samin adalah masyarakat petani miskin. Kemiskinan itu bukan berupa harta 

benda, melainkan kemiskinan yang berbentuk budaya, misalnya sejarah, 

kesenian, adat istiadat dan lain sebagainya22. Maka dari itu kebiasaan masyarakat 

samin yang tinggal berkelompok dan bersama-sama diluar masyarakat pada 

umumnya, disuatu wilayah atau daerah tertentu yang membentuk sebuah 

komunitas.   

 Kebiasaan masyarakat samin ditandai oleh perilaku dan sikap perbuatan 

yang tidak selalu mengikuti adat-istiadat dan aturan-aturan yang berlaku di desa 

atau masyarakat dimana mereka tinggal. Hal ini dilatar belakangi adanya sikap 

masyarakat samin yang mulai berani melawan kebijakan pemerintahan kolonial 

belanda. Perlawanan masyarakat samin yang dilakukan tidak berwujud pada 

konfrontasi fisik, melainkan diwujudkan dalam ketidakikutsertaan mereka 

terhadap membayar pajak yang dianggap membebani masyarakat kecil. Oleh 

karena itu pengaruh latar belakang saminisme di masa kolonial begitu besar 

hingga saat ini. Sehingga sejak saat itu pula segala sesuatu yang berurusan 

dengan keteraturan atau yang berkaitan dengan urusan-urusan pemerintahan tidak 

mereka ikuti. Terbawa oleh latar belakang itulah masyarakat samion membentuk 
 

22 Lihat Kartamihardja, Prajoga, dkk. 1979-1980, Masyarakat Samin di Jawa Timur. Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. 
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tatanan sendiri, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasan baik dalam kehidupan sehari-

hari, aturan perkainan dan norma-norma kehidupan masyarakat samin.  

2.2.4. Simbol Identitas dan Hubungan Kemasyarakatan Samin 

 Simbol identitas yang ditunjukkan pada kebiasaan masyarakat samin 

yang ada di Dusun Jepang menunjukkan ciri khas yang berbeda dengan 

masyarakat lainnya. Simbol identitas ini akan dapat menimbulkan rasa esatuan 

dari kelompok masyarakat samin dengan unsur-unsur dan kepribadian 

masyarakat samin di Dusun Jepang. Pola identitas dati masyarakat samin Dusun 

Jepang dapat berupa bahasa, pakaian, cara-cara hidup, atau adat-istiadat tradisi 

atau kebiasaan-kebiasaan yang dianut. Masyarakat samin pada perkembangannya 

mengalami perubahan dn menyesuaikan dengan masyarakat sekitar yang tinggal 

dalam satu komunitas. Tetapi ajaran-ajaran saminisme tetap dipertahankan.  

 Kekerabatan merupakan kelompok sosial yang anggotanya terikat 

karena adanya keturunan atau pertalian saudara yang sama. Hubungan-hubungan 

masyarakat samin Dusun Jepang dan lingkungan masyarakat sekitar tidak 

terlepas dari hubungan sosial. Kata sosial yang berasal dari kata socius yang 

berarti teman, dalam kesehariaannya sosialmengacu pada kehidupan bersama 

yang menckup atau dijalani oleh interaksi dua orang atau lebih dalam kehidupan 

bermasyarakat. Hubungan yang terjalin antara manusia memungkinkan orang 

untuk hidup berdampingan dan mengenal karakter serta adat istiadat masyarakat 

lain. Hubungan sosial menjadi dasar pergaulan dalam masyarakat. Dalam hal ini 
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masyarakat samin di Dusun Jepang memelihara kehidupan lingkungan 

kemasyarakatan yang bersifat tradisional, dan dapat dilihat dari bagaimana  

masyarakat samin berinteraksi dan melakukan pekerjaannya. Dalam hal 

kekerabatan masyarakat samin memiliki persamaan dengan kekerabatan Jawa 

pada umumnya. Pandangan masyarakat samin terhadap hubungan 

kemasyarakatan tidak terlepas dari ajaran-ajaran samin yang mengutamakan 

sikap jujur,sabar, saling menghormati antar warga samin dengan warga 

sekitarnya dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan masyarakat dalam 

kegiatan sehari-hari di lingkungannya. Adanya sifat tradisional yang masih kental 

didalam aspek kehidupannya yang tentu saja erat berhubungan dengan 

lingkungan sekitar dengan sifat mayoritas masyarakat samin yang berada di 

Dusun Jepang bermata pencaharian agraris.    

 

  

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASYARAKAT SAMIN DALAM ... Eko Wahyono



MASYARAKAT SAMIN DALAM BIROKRASI 
(Studi Kualitatif tentang Perubahan Sosial pada Masyarakat Samin  

  di Dusun Jepang, Kec. Margomulyo, Kab.Bojonegoro,Jawa Timur)  
 
 
 
 

  
 
Pendahuluan I - 45 

BAB III  

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

 Masyarakat Samin yang berada di Dusun Jepang adalah salah satu 

komunitas Samin yang masih bertahan sampai sekarang. Seperti masyarakat 

Samin pada umumnya, Masyarakat Samin yang ada di Desa Jepang masih 

mempertahankan nilai-nilai leluhur mereka, terutama mengenai ajaran kebajikan. 

Perkembangan ajaran saminisme di Dusun Jepang ditentukan oleh kepemimpinan 

dua orang tokoh pemimpin Samin, yaitu mbah suro Kamidin dan mbah Hardjo 

Kardi yang diakui ketokohan dan pengakuan terhadap keberadaan pengikut 

Samin di Dusun Jepang. 

 Dalam membimbing generasi Samin saat ini, Hardjo Kardi lebih 

memilih sikap kompromis dengan siapa saja. Hal ini karena Hardjo kardi 

beranggapan bahwa konteks jaman telah berubah. Sikap kompromis yang diambil 

oleh Hardjo Kardi ini tentunya menimbulkan konsekuensi-konsekuensi tersendiri 

bagi masyarakat Samin di Dusun Jepang, karena nilai-nilai yang dianut Orang 

Samin dengan masyarakat luar berbeda. Masuknya nilai-nilai dari luar 

menyebabkan kontradiksi dalam masyarakat Samin. Kontradiksi ini pada 
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akhirnya memunculkan perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada 

masyarakat Samin akan dijelaskan dibagian berikutnya.  

 

3.1. Pola Pengasuhan Anak 

Nilai - nilai yang dipegang oleh sebuah kelompok masyarakat, terbentuk 

dari interaksi antar anggota kelompoknya dalam waktu yang cukup lama. Nilai 

yang dipegang oleh satu kelompok masyarakat berbeda dengan kelompok 

masyarakat yang lain. Sebagai sebuah kelompok masyarakat, masyarakat samin 

mempunyai nilai-nilai sendiri yang berbeda dengan masyarakat lain, termasuk 

nilai-nilai dalam pengasuhan anak. Perbedaan ini tidak terlepas dari sejarah 

terbentuknya masyarakat samin pada masa lalu. Walaupun berbeda, akan tetapi 

perbedaan tersebut tidak terlalu jauh dengan nilai-nilai yang dipegang masyarakat 

jawa pada umumnya. 

Dalam tradisi masyarakat samin, sejak bayi masih dalam kandungan, 

orang tua sudah mulai melaksanakan pemeliharaan terhadap bayi yang berada 

dalam kandungan. Pemeliharaan tersebut dimaksudkan agar bayi yang akan 

dilahirkan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Pemeliharaan 

tersebut tidak dalam arti pemeliharaan secara medis, akan tetapi pemeliharaan 

secara non-medis. Misalnya, seorang ibu yang sedang mengandung harus 

menjauhi beberapa hal (pantangan) yang dianggap dapat mendatangkan kelainan 
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pada bayi yang akan dilahirkan nantinya. Larangan yang tidak boleh dilakukan 

pada saat mengandung adalah ; tidak boleh makan ketupat, tidak boleh duduk di 

sembarang tempat, tidak boleh menyakiti binatang dan yang lainnya. 

Ketika anak lahir sampai dengan umur 6 tahun, anak tidak boleh bermain 

terlalu jauh, hanya disekitar rumah, karena anak belum bisa menjaga dirinya dan 

masih menjadi tanggung jawab orang tua. Mereka tidak pernah diberi alat-alat 

permainan yang telah jadi yang biasa dijual di pasar atau took - toko. Hal ini 

dimaksudkan agar anak kreatif dengan membuat permainannya sendiri. 

Anak-anak orang Samin sudah dibiasakan bekerja pada umur 10 tahun. 

Pada usia ini anak dianggap sudah tidak pantas untuk bermain-main lagi. Bagi 

orang Samin hal yang paling utama dalam hidup ini adalah bekerja untuk 

mencukupi kebutuhan sehari - hari. Mereka tidak pernah memikirkan hal-hal yang 

akan terjadi setelah mati. Untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup, orang harus 

bekerja keras, yaitu menjadi petani yang rajin dan sungguh-sungguh. Sedangkan 

untuk menjadi petani yang rajin dan sungguh harus dilatih dan dibiasakan sejak 

anak kecil. 

Masyarakat Samin lebih mengutamakan pendidikan informal yang 

dilakukan di lingkungan keluarga dalam usahanya untuk mendewasakan anak-

anaknya. Pendidikan informal ini terutama mengenai pewarisan nilai - nilai yang 

dipegang generasi terdahulu kepada anak-anak mereka. Masyarakat Samin tidak 

membiasakan mendidik anak-anaknya untuk menjadi pedagang, karena adanya 
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anggapan bahwa dalam perdagangan banyak terjadi penipuan, kebohongan, 

perselisihan dan sebagainya. Ketika anak menginjak usia kurang lebih tujuh belas 

tahun, terutama anak laki-laki, dan dirasa sudah cukup mampu mengerjakan 

sawah dan ladang serta mampu hidup bertani maka orang tua akan mulai 

memikirkan untuk mencarikan jodoh. 

Secara umum, pola pengasuhan anak masyarakat Samin seperti yang telah 

dijelaskan diatas, bertujuan menyiapkan seorang anak agar menjadi anggota 

masyarakat yang baik nantinya. Seorang anak keturunan Samin diharapkan dapat 

menjaga dan meneruskan kebudayaan dan tradisi yang diwariskan orang tuanya. 

Untuk dapat mempertahankan budaya serta tradisi, diusahakan dengan 

mempertahankan sifat-sifat yang dapat mendukung kestabilan budaya dan tradisi 

tersebut, serta berusaha untuk menghilangkan atau memperkecil segala sesuatu 

yang dianggap dapat merusak atau melunturkan kebudayaan mereka. 

Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang semakin cepat, 

membuat masyarakat Samin harus beradaptasi dengan keadaan yang ada. 

Pergeseran dalam pola pengasuhan anak mereka jelas terlihat. Pada saat anak 

menginjak usia 6 tahun sudah tidak bisa bermain secara penuh, karena sebagian 

waktu mereka harus dihabiskan untuk sekolah. Pada masa ini seorang anak Samin, 

seperti anak-anak pada umumnya, bersekolah di tingkat Sekolah Dasar. Hal ini 

seperti yang dikatakan oleh Mas Bambang,  
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”lare-lare nek pendak isuk kados ngeten podo nggone sekolahan mas, 
wangsule biasane jam setunggal welas mengke” ( anak – anak di pagi 
hari seperti ini pada di sekolahan mas, pulangnya biasanya jam sebelas 
nanti) 

Kondisi tersebut akan berlangsung hingga anak lulus dari sekolah dasar. 

Bahkan, akan terus berlanjut jika sang anak meneruskan ke jenjang berikutnya, 

yaitu Sekolah Menengah Pertama. Sehingga pemandangan seorang anak 

membantu bapaknya menggarap sawah, untuk saat ini sangat sulit ditemui. 

Kalaupun seorang anak berada di sawah biasanya sore hari, itupun sebentar dan 

jika tidak ada tugas dari sekolah mereka. 

“Kados adek kulo agus meniko pas tesih sekolah rumiyen mboten nate 
ngrencangi bapak teng sawah, wayahipun telas damel sekolah” ( seperti 
Agus adik saya waktu masih sekolah dulu tidak pernah menemani bapak 
ke sawah, waktunya habis dipakai sekolah) 

kata Mas Bambang, yang kemudian menceritakan tentang adiknya, yang harus 

bersekolah di luar daerah, yang berjarak kurang lebih 15 kilometer dari rumah. 

Akan tetapi, usaha Agus yang terus bersekolah hingga tingkat lanjut 

akhirnya membuahkan hasil dengan masuk pendidikan Polisi. Hal ini menurut 

Mas Bambang sangat membanggakan orang tua. Kebanggaan tersebut, juga 

sempat penulis lihat di dalam rumah, yang memajang beberapa foto Agus yang 

berseragam lengkap Polisi. Tidak itu saja, sepanjang wawancara dengan mbah 

Harjo Kardi yang tidak lain adalah kakek dari Agus, begitu bersemangat ketika 

menceritakan cucunya tersebut. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASYARAKAT SAMIN DALAM ... Eko Wahyono



MASYARAKAT SAMIN DALAM BIROKRASI 
(Studi Kualitatif tentang Perubahan Sosial pada Masyarakat Samin  

  di Dusun Jepang, Kec. Margomulyo, Kab.Bojonegoro,Jawa Timur)  
 
 
 
 

  
 
Pendahuluan I - 50 

 

”Agus bocahe gak neko-neko kok dek, dewek’e sinaune sregep, ora tau 
nglawan wong tuwone, tur bocahe isek gelem ngugemi ajaran samin 
soko sesepuhe, mulakno bocahe ketompo nggone dadi polisi” Agus 
anaknya tidak berbuat yang macam – macam, anak itu belajarnya giat, 
tidak pernah melawan orang tuanya, dan anak itu masih mau menjalani 
ajaran samin dari para sesepuhnya, maka anak itu bisa diterima menjadi 
polisi” 

3.2. Persepsi terhadap pendidikan  

Transfer of knowledge merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan saat 

proses pembelajaran. Ini merupakan konsep awal yang sampai sekarang 

merupakan salah satu tujuan pembelajaran. Kita tidak dapat memungkiri bahwa 

pelaksanaan proses pembelajaran memang memberikan pengetahuan yang kita 

miliki, agar dapat dimiliki oleh anak didik. Permasalahnnya adalah apakah 

“transfer of knowledge” ini harus dilakukan dalam sebuah aturan yang baku, 

didalam ruang dan terikat aturan-aturan yang telah ditetapkan?. Hal inilah yang 

mengilhami masyarakat Samin dalam merumuskan pendidikan bagi anak-anak 

mereka. 

Bagi sebagian besar mahasiswa Yogyakarta tahun 1990-an, gagasan 

“Deschooling Society” yang ditawarkan oleh Ivan Illich sangatlah mempesona. 

Bahkan gagasan ini sampai membangkitkan sebuah pemberontakan di kalangan 

aktivis mahasiswa untuk meninggalkan bangku kuliah. Dengan penuh kesadaran, 

sebagian mahasiswa keluar dari kampus, tidak lagi mau meneruskan kuliahnya. 

“Sekolah itu candu”, begitulah kata Ivan Illich, yang kini kata tersebut 
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direproduksi ulang oleh anak-anak muda menjadi logo sebuah kaos oblong yang 

popular di yogyakarta.23

Gagasan Ivan Illich tersebut, sebenarnya hampir sama dengan konsep 

pendidikan yang selama bertahun-tahun telah dijalankan oleh masyarakat Samin. 

Dalam mendewasakan anak-anaknya, mereka lebih mengutamakan pendidikan 

informal yang dilakukan dilingkungan keluarga. Dalam pendidikan informal 

tersebut dititik beratkan pada pewarisan nilai-nilai yang dipedomani kepada anak-

anaknya. Anak yang tunduk pada aturan lama dipandang sebagai anak yang baik 

dihadapan orang tua dan masyarakatnya. Sedangkan anak yang berpengetahuan 

karena bersekolah, dianggap akan lebih mudah berlaku dusta (bohong), bersikap 

congkak, memandang rendah terhadap sesamanya dan sebagainya.24Menurut 

masyarakat Samin, sekolah dianggap tidak penting, atau memang tidak senang 

sekolah. Hal ini disebabkan karena, sudah sejak nenek moyang mereka 

ditanamkan tidak perlu sekolah. Mereka berpendapat bahwa anak seorang tani 

sekolahnya cukup sekolah tani, yaitu sekolah “macul”, sehingga tidak perlu 

sekolah tulis. Sebab bila sekolah nantinya akan “sesek polah”(sesak berpolah). 

Hal ini maksudnya bila pandai tulis (berpendidikan) dan ingin menjadi pegawai 

sangat susah atau sulit mencari pekerjaan. Selain itu mereka juga berpendapat 

“nek wis pinter ndak minteri”, artinya bila sudah pandai nanti akan menggurui, 

mengelabuhi dan membohongi orang lain. Mereka melihat bahwa kebanyakan 

 
23 Desantara, matinya teks di Sukolilo,hal:18 
24 .pola pengasuhan anak orang samin,prisma,hal:95 
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orang yang “minteri” orangnya pandai, kalau orang yang bodoh tidak dapat 

“minteri” dan tidak berani25Dalam perspektif masyarakat Samin, sekolah 

seringkali mengajarkan apa yang tidak dibutuhkan oleh mereka. Dengan 

bersekolah, mereka merasa telah dijauhkan dengan keyakinan yang selama ini 

dipegang teguh dan dilestarikan. Sebab apa yang pernah dialami oleh anak - anak 

Samin yang disekolahkan, ternyata jauh dengan apa yang selama ini mereka 

butuhkan. Hal ini pernah dialami oleh Gunretno yang mengenyam pendidikan 

hingga kelas enam SD. Gunretno menceritakan bahwa sekolah di sekolah formal 

membuat dia harus mengikuti salah satu agama yang diakui oleh pemerintah. 

Padahal dalam keyakinan sedulur sikep, agama yang diyakini mereka adalah 

Agama Adam. Sehingga dalam pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah 

malah menjadi ajang pemaksaan untuk mengakui dan mengikuti salah satu agama. 

Dari apa yang penulis saksikan saat menggali data dilapangan, jelas berbeda 

dengan apa yang ditulis oleh banyak buku dan literatur selama ini yang 

mengatakan bahwa masyarakat Samin tidak bersekolah. Bahkan di Dusun Jipang 

tempat komunitas Samin bertempat tinggal, terdapat sebuah gedung Sekolah 

Dasar yang menurut informasi diprakarsai oleh Mbah Harjo Kardi sendiri, sebagai 

sesepuh Masyarakat Samin di dusun Jipang. Mbah Sampan yang juga salah satu 

sesepuh Masyarakat Samin menuturkan, 

”sak mantonipun mbah Surokarto Kamidin mboten wonten, sesepuh 
tiyang Samin nggih mbah Harjo Kardi niku, lha mbah harjo kardi terus 
ngusulaken wonten pemerintah supoyo dibangun gedung sekolah teng 
dusun Jipang niki” ( sepeninggal mbah Surokarto Kamidin, sesepuh 

 
25 Laporan penelitian jarahnitra,departemen pendidikan dan kebudayaan,hal:218 
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orang samin itu mbah Harjo Kardi, mbahHarjo Kardi terus mengusulkan 
kepada pemerintah supaya dibangun gedung sekolah di dusun Jipang 
sini) 

Hal ini juga didukung oleh buku riwayat Samin yang dibuat oleh pejabat 

kecamatan setempat, yang menyebutkan bahwa, setelah orde baru dengan 

pemerintahan pembangunan juga masih menghormati mbah Surokarto Kamidin, 

juga dengan musyawarah bagaimana agar masyarakat Dusun Jepang memiliki 

sekolah yang resmi. Semangat masyarakat Dusun Jepang dengan didukung oleh 

Hardjo Kardi, cita-cita ingin memiliki sekolah sendiri dapat terwujud. Secara 

bersama-sama sekolah tersebut menjadi milik masyarakat empat dusun yaitu, 

Jepang, Kaligede, Tepus, Batang26Ketika perihal sekolah ini ditanyakan kepada 

Mbah Hardjo Kardi, beliau menjawab, 

”ora ono seng nglarang wong Samin sekolah, sekolah kuwi yo iso marai 
wong pinter, pokoke apik yo ora opo-opo. Wayah anggone sekolah kuwi 
lak mung sediluk, sinaune seng akeh tetep nang pondhokane dhewe-
dhewe” (tidak ada yang melarang orang samin sekolah, sekolah itu bisa 
menjadikan orang pintar, asalkan baik ya tidak apa – apa. Waktu untuk 
sekolah itukan sebentar, belajar yang banyak tetap di rumahnya masing – 
masing) 

Hal senada juga dikemukakan oleh Mas Sutrisno, putraMbah Hardjo Kardi 

yang saat ini bekerja sebagai pegawai kecamatan, 

”sakjane tiyang Samin niku nggih sami kaliyan tiyang lintu, nggih 
pengen sekolah, pengen pinter, sak niki jamane lak sampun berubah” 
(sebenarnya orang samin itu sama dengan orang lain, ya ingin sekolah, 
ingin pintar, sekarang jamannya kan sudah berubah) 

 

 
26 . Riwayat perjuangan ki samin surosentiko,kecamatam margomulyo,hal:5 
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3.3. Sistem Perkawinan 

Bagi masyarakat Samin, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat 

penting karena sebagai pangkal tolak ajaran Samin yaitu menganut “sikep rabi”. 

Maksud rabi (kawin) adalah baik laki-laki maupun perempuan itu akan kawin, 

sehingga dengan perkawinan akan menjadi turun-temurun atau sebagai dasar 

selanjutnya yang akan meneruskan kehidupan.27Masyarakat Samin mempunyai 

kepercayaan dan ajaran yang berbeda dengan masyarakat lain. Karena adanya 

perbedaan tersebut, menyebabkan berbeda pula sifat dan kepribadian pada 

masyarakat Samin. Terutama dalam hal perkawinan, yang merupakan salah satu 

pencerminan kepribadian mereka. System perkawinan yang berlaku di masyarakat 

Samin cenderung tertutup, dimana perkawinan dianjurkan dari anggota kelompok 

masyarakat atau komunitas Samin sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga 

nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhurnya. Sistem perkawinan tertutup ini juga 

sebagai akibat adanya stigma negatif dari masyarakat diluar Samin, yang pada 

akhirnya membuat masyarakat Samin menjaga jarak dengan dunia luar. 

Dalam adat perkawinan, masyarakat Samin menganut system perkawinan 

monogami dan tidak diperkenankan adanya perceraian. Mereka mempunyai 

anggapan atau pandangan bahwa, perkawinan yang menjadi kodratnya hanya 

sekali seumur hidup dan bila lebih dari satu kali bukan perkawinan sejati. 

Masyarakat Samin mempunyai semboyan,  

 
27 .Laporan penelitian jarahnitra, departemen pendidikan dan kebudayaan, hal:224 
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“siji kanggo sak lawase, becik kawitane becik sak lawase” (satu untuk 
seterusnya, awalnya baik seterusnya juga akan baik)  

Untuk itu, dalam perkawinan tidak diperbolehkan terjadi perceraian 

kecuali, karena “salin sandangan”(meninggal dunia). Namun demikian, jika 

diantara suami - istri terjadi perselisihan (sudah tidak senang) dan menyeleweng, 

maka mereka yang “benar” dengan suka rela dan terus terang menyerahkan 

kepada pihak yang bersangkutan. Hal ini menurut mereka sudah tidak lagi 

“tunggal karep”(satu tujuan). Sesuai dengan pandangan hidup mereka yaitu 

bahwa segala sesuatu tindakan yang dilakukan, selalu dikaitkan untuk 

kepentingan nilai moral. Oleh karena itu dalam keluarga masyarakat Samin 

adanya pertengkaran atau perceraian dilarang dan tidak diinginkan terjadi.28Pada 

saat ini sistem perkawinan masyarakat Samin yang tertutup tersebut mulai 

berubah menjadi terbuka. Perubahan ini disebabkan oleh semakin tingginya 

tingkat pendidikan masyarakat Samin yang diikuti dengan tingkat mobilitas 

penduduk yang tinggi pula. Semakin banyaknya anggota masyarakat Samin yang 

keluar daerah dan berinteraksi dengan orang luar, menyebabkan banyak anggota 

masyarakat Samin yang memperoleh suami atau istri orang dari luar komunitas 

Samin. 

“seng diarani tiyang Samin sak niki mpun kantun kedik mas, kathah seng 
mboten kiyat nglakoni ajaran Samin,lha nek tiyang Samin mboten 
wonten, kulo rabbi kaliyan sinten nek mboten kaliyan tiyang estri saking 
lintu” ( yang mau disebut dirinya orang samin itu sekarang sedikit mas, 
banyak yang tidak kuat menjalani ajaran samin, kalau orang samin tidak 

 
28 .Ibid, hal:225 
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ada, saya menikah dengan siapa kalau tidak dengan orang lain yang 
bukan samin) 

begitulah jawaban yang diutarakan oleh Mas Sutrisno, ketika ditanya mengapa dia 

menikah dengan wanita yang bukan dari komunitas Samin? 

Hal senada juga diutarakan oleh Surati yang mempunyai suami orang luar 

Samin, 

 “sak mantonipun kepanggih tiyang jaler teng pasar, keluarganipun 
dateng keluarga kulo, nyuwun kulo nopo purun dados estrine, bapak 
ngertos nek tiyang jaler kulo niki apik sak lajengipun bapak setuju” 
(setelah ketemu orang laki – laki dipasar, keluarganya mendatangi 
keluarga saya, minta saya pakah mau menjadi isterinya?, bapak mengerti 
kalau orang laki – laki itu baik dan terus bapak setuju) 

Bagi masyarakat Samin yang terpenting dalam diri tiap orang adalah 

kebaikan, kejujuran dan menghormati orang lain. Meskipun bukan anggota 

masyarakat Samin apabila mempunyai sikap seperti diatas, maka akan dianggap 

sebagai saudara, hal ini juga berlaku dalam pemilihan jodoh. 

Keterbukaan masyarakat Samin dalam sistem perkawinan ini tidak serta 

merta menghilangkan tradisi mereka secara keseluruhan. Meskipun sang anak 

mempunyai calon istri sendiri akan tetapi peran kedua orang tua, terutama bapak,  

masih dominan. Apabila orang tua tidak suka dengan calon menantu karena suatu 

hal, misalnya karena sikapnya kurang sopan atau karena keturunan orang tidak 

baik, maka orang tua bisa menolak adanya perkawinan. Apabila kedua orang tua 

sudah menolak, maka sang anak hanya bisa mengikutinya. 
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Apa yang dikatakan oleh Mbah Sampan cukup menguatkan pernyataan 

diatas, 

”oleh rabbi karo sopo ae, karo dudu’ wong Samin yo gak popo, ning 
bapak ibune kudu mrene, nek wonge karo keluargane duwe niat apik yo 
gak popo rabbi” (boleh kawin dengan siapa saja, dengan orang yang 
bukan orang samin juga tidak apa – apa, tapi bapak dan ibunya harus 
kesini, kalau orang itudengan keluarganya punya niat baik menikah tidak 
apa – apa) 

Apa yang diungkapkan oleh Mbah Sampan diatas cukup menunjukkan kearifan lokal 

Masyarakat Samin yang mempunyai mekanisme sendiri dalam menyesuaikan dengan 

keadaan yang semakin berkembang. 

3.4.Pekerjaan  

Dalam kehidupan sosial ekonominya, karena tingkat pendidikan yang 

masih rendah, khususnya generasi tua banyak yang tidak bersekolah, jenis 

pekerjaan sebagai mata pencaharian pokok tidak banyak bervariasi yaitu sebagian 

besar bertani. Pada umumnya masyarakat Samin tidak tertarik dengan jenis 

pekerjaan yang lain, terutama dalam hal perdagangan. Menurut mereka, 

berdagang dianggap memiliki perbuatan yang tidak jujur, bohong, persaingan dan 

sebagainya. Penghasilan atau keuntungan yang diperoleh dari hasil berdagang 

tersebut menurut mereka pada hakekatnya dari hasil membohongi sesama saudara 

atau sesama hidup.Meskipun demikian, ternyata diantara Masyarakat Samin yang 

bekerja sebagai pedagang. Mereka yang menjadi pedagang ini oleh Masyarakat 

Samin dianggap sudah keluar dari kelompok masyarakatnya, sebab tindakan 

tersebut bertentangan dengan ajaran mereka. 
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Pekerjaan lain yang dihindari oleh Masyarakat Samin adalah menjadi 

pegawai negeri atau PNS. Hal ini ditunjukkan dengan melarang anak-anak 

mereka bersekolah di sekolah formal agar tidak menjadi pejabat. Menurut 

Masyarakat Samin, orang yang bersekolah akan memiliki banyak keinginan dan 

cita-cita. Sedangkan keinginan dan cita-cita Masyarakat Samin hanya ingin 

menjadi petani saja. Pengetahuan tentang bertani ini dapat dipelajari dari orang 

tua mereka sendiri yang memang bekerja sebagai petani. 

Bekerja sebagai PNS menurut Masyarakat Samin penghasilannya tidak 

jelas, sebab ada pekerjaan atau tidak mereka tetap dibayar. Sedangkan orang 

Samin diajarkan untuk memenuhi kebutuhan dari apa yang mereka miliki sendiri. 

Orang bersandang pangan jika tidak dari milik sendiri, maka itu dianggap tidak 

sah. Selain itu, PNS dalam pandangan Masyarakat Samin telah membentuk 

sebuah hubungan atasan dan bawahan dimana majikan akan minta dilayani oleh 

bawahan. Hal ini merupakan sebuah bentuk pembedaan derajat manusia, sehingga 

keberadaan negara malah menjadikan adanya perbedaan derajat manusia. 

Sementara pandangan Masyarakat Samin, manusia adalah sama derajatnya, ’sami-

sami ’, sebab manusia memang diciptakan sama.29Masyarakat Samin saat ini 

sudah mengalami differensiasi dalam hal pekerjaan. Disamping bertani, anggota 

Masyarakat Samin di Dusun Jepang juga ada yang berprofesi sebagai pedagang, 

perajin, kuli bangunan dan pegawai pemerintahan. Pemilihan pekerjaan yang 

sebelumnya tidak pernah ada ini tentunya menimbulkan pertanyaan tersendiri. 
 

29 .Skripsi imam subkhi,perlawanan sedulur sikep terhadap dominasi negara, bab iii, hal : 5 
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Dengan sangat diplomatis, mbah Hardjo Kardi menjawab bahwa semua pekerjaan 

itu sebenarnya baik selama tidak menyakiti dan merugikan orang lain. 

Kabeh gawean iku jan-jane apik pokoke ora nglarani, ngrugekne, colong 
jupuk nggone wong liyo.( semua pekerjaan itu sebenarnya bagus, asalkan 
tidak menyakiti, tidak merugikan dan tidak mengambil milik orang lain ) 

Mengenai kegiatan perdagangan, Mbah Hardjo Kardi mengatakan : 

Wong dagang iku gak popo, neng ojo nggerohi kancane.Nek tuku barang 
Rp.1000 wajare yo di dol Rp. 1100, seng ora oleh iku nek tuku barang 
Rp. 1000 di dol Rp.2000.( orang berdagang itu tidak apa-apa,asalkan 
tidak membohongi. Kalau beli barang Rp.1000 seharusnya 
dijualRp.1100, yang tidak boleh kalau beli barang Rp. 1000 terus dijual 
Rp. 2000 ) 

Sistem pengetahuan yang dibawa oleh Mbah Hardjo Kardi, yang 

cenderung kompromis ternyata juga diikuti oleh generasi penerusnya. Ketika 

perihal pekerjaan ini ditanyakan kepada Mas Sutrisno yang bekerja di Kantor 

Kecamatan, diperoleh jawaban: 

Negoro niku sakjane lak sae to mas, ngatur rakyate ben ora semrawut. 
Nek tiyang kados kulo dadi pegawe niku lak gadah karep ngabdi nggene 
negoro karo rakyat.( keberadaan negara itu sebenarnya bagus, agar bisa 
mengatur rakyatnya. Kalau saya menjadi pegawai itu sebenarnya ingin 
berguna bagi negara dan rakyat )  

Perubahan yang terjadi, terutama bertambahnya tingkat pendidikan 

Masyarakat Samin, membuat mereka pada akhirnya juga merasa butuh dengan 

lembaga pemerintahan ini. Keinginan untuk menikah secara formal melalui KUA 

serta banyaknya anggota Masyarakat Samin yang ingin bekerja keluar daerah, 

menyebabkan mereka harus mengurus identitas. Pada akhirnya keadaan ini 

dikuatkan dengan banyaknya Masyarakat Samin yang memegang agama yang 
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diakui oleh Pemerintah, terutama agama Islam membuat perdebatan mengenai 

Masyarakat Samin di birokrasi pemerintah ini tidak begitu tajam. 

3.4.1.Masyarakat Samin Dalam Birokrasi 

Diatas telah sedikit dijelaskan bahwa saat ini terdapat beberapa anggota 

Masyarakat Samin yang bekerja dilingkungan birokrasi pemerintahan. Sistem 

yang berlaku dalam sebuah birokrasi yang memunculkan bentuk hubungan 

bawahan dan atasan menjadi menarik untuk diamati jika melihat latar belakang 

masyarakat Samin yang tidak mengenal status sosial. 

Disamping itu dalam sejarahnya masyarakat Samin selalu dimarginalkan 

oleh adanya lembaga pemerintah yang bernama birokrasi ini. Seringkali mereka 

terbentur oleh aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini. Salah satu kasus yang 

sampai saat ini masih terekam adalah bagaimana Masyarakat Samin kesulitan 

mengurus KTP hanya karena mereka tidak memeluk salah satu agama yang 

diakui oleh pemerintah. Padahal memiliki kartu identitas adalah suatu kewajiban 

bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. 

Menanggapi hal ini, anggota masyarakat Samin mengatakan bahwa 

masyarakat Samin sekarang dengan masyarakat Samin dulu sudah jauh berbeda. 

Orang-orang Samin sudah banyak yang sekolah dan berpendidikan tinggi. 

Kebutuhan akan dunia luar juga sangat tinggi, Masyarakat Samin tidak bisa hidup 
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sendiri , itulah sebabnya orang-orang Samin mulai membuka diri dengan dunia 

luar. 

Mengenai adanya tingkatan status berdasarkan jabatan yang  

memunculkan hubungan yang tidak setara atau sederajat, Mas Sutrisno yang 

bekerja di kantor kecamatan Margomulyo mengatakan, 

”mboten masalah tiyang niku merintah kulo, pokoke perintahe niku mboten 

nyalahi aturan. Nek atasane kulo merintah tapi perintahe mboten bener kulo nggih 

mboten purun”.( sebenarnya tidak ada masalah kalo ada orang yang menyuruh saya, 

asalkan perintahnya tidak menyalahi aturan. Kalau atasan memberi perintah tapi 

perintahnya salah pasti saya tidak mau ) 

Apa yang dikatakan oleh Mas Sutrisno diatas sedikit banyak dikuatkan 

oleh pembicaraan peneliti dengan beberapa pegawai kecamatan yang mengatakan 

bahwa selama ini Mas Sutrisno sangat rajin, masuk kantor tepat waktu, bersikap 

sopan dan tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan teman satu 

kantornya. 

Hal serupa juga sering dialami oleh Mas agus yang berprofesi sebagai 

Polisi. Konflik bathin sering terjadi sebagai akibat dari nilai-nilai yang ada dalam 

kode etik kepolisian sangat berbeda dengan ajaran yang dipegangnya selama ini. 

Seringkali dia diperintahkan kesana-kemari oleh atasannya. 
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Sedangkan untuk masalah KTP Mas Sutrisno mengatakan bahwa dulu 

memang banyak orang Samin yang tidak memiliki KTP karena tidak boleh 

mencantumkan Agama Adam. Akan tetapi saat ini mereka sudah mau memeluk 

salah satu agama yang diakui oleh Pemerintah, sehingga tidak ada masalah jika 

mereka mengurus KTP. Bahkan Mas Sutrisno mampu menjadi mediator antara 

pihak kecamatan dan orang Samin. Kebijakan yang ada bisa dijelaskan kepada 

kelompoknya dengan sangat jelas. Hal ini jelas berbeda jika dilakukan oleh orang 

yang bukan Samin. Generasi tua Samin saat ini, dengan penjelasan Mas Sutrisno 

juga memiliki KTP. 

3.5. Agama dan kepercayaan 

Masyarakat Samin di Dusun Jipang sama halnya dengan masyarakat 

Samin di daerah lain adalah penganut Agama Adam. Masyarakat Samin meyakini 

bahwa ajaran leluhurnya, yaitu Agama Adam, lebih dahulu ada jika dibandingkan 

dengan Agama Islam. Menurut orang Samin Agama Islam dan agama yang lain 

itu datangnya belakangan dan bukan agama orang jawa. Pengaitan Adam dalam 

konteks “Agama Adam” dengan Adam sebagai manusia pertama pada satu titik 

dibenarkan oleh orang Samin karena mereka juga menyebut Agama Adam 

sebagai “agama kawitan” atau “adam kawitan30Tidak dijelaskan secara pasti 

apakah Agama Adam itu, yang pasti mereka percaya kepada Tuhan dan mengakui 

kebaikan agama. Masyarakat Samin tidak suka menyembah “braholo” atau 

 
30 .M.Uzair Fauzan,hal:96 
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“danyang” ataupun menghormati “pundhen-pundhen”(makam leluhur). Mereka 

tidak percaya adanya jin, syetan, hantu dan sejenisnya. Agama Adam tidak 

mempunyai ritual tertentu yang harus dilakukan, seperti sembahyang dalam 

Agama Islam. Agama Adam ini lebih menekankan pada keselarasan hubungan 

manusia dengan manusia serta dengan alam. 

Pada masa awal kemunculannya, persepsi masyarakat Samin terhadap 

agama, khususnya Agama Islam, sangat negative. Mereka menganggap bahwa 

pemuka agama tidak jauh berbeda dengan pejabat yang minta upeti setelah 

melakukan tugasnya.Mereka tidak mau mengundang pejabat-pejabat agama Islam 

untuk meresmikan perkawinan atau upacara-upacara penguburan di kalangan 

mereka yang sering disertai dengan pungutan-pungutan, mereka tidak mau 

membayar pajak (meskipun mereka mendapat hadiah) dan mereka membuang 

segala tata cara dan sopan santun yang berdasarkan perbedaan status. 

 Masyarakat Samin generasi tua khususnya cenderung masih memegang 

kuat ajaran Samin, sehingga terhadap faham keagamaan mereka tidak menganut 

agama tertentu. Mereka memandang  agama dalam arti kepercayaan dan 

keyakinan semua sama, yaitu semua agama mempunyai tujuan yang baik. 

Pandangan yang demikian ini berpangkal pada pendirian bahwa manusia adalah 

sama saja, tidak ada perbedaannya, karena sama-sama makhluk hidup yang 

mempunyai kepentingan yang sama pula. Yang berbeda adalah tingkah laku dan 

budi pekertinya. Menurut mereka meskipun seseorang telah memeluk suatu 
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agama tertentu, namun tingkah lakunya jahat, tidak dapat hidup rukun dengan 

sesama manusia adalah juga sebagai manusia yang jahat.31

Ada pemandangan yang menarik ketika penulis menginap di rumah Mbah 

Hardjo Kardi, dimana setiap habis maghrib cucu-cucu mbah Hardjo sedang 

belajar membaca Al-Quran yang merupakan kitab suci Agama Islam, sedangkan 

diatas telah sedikit dijelaskan bahwa agama yang dianut oleh orang Samin adalah 

Agama Adam. Tidak itu saja, dalam berita yang di muat pada harian Surya 

tentang Komunitas Samin di dusun Jipang yang pada saat Ramadhan banyak yang 

berpuasa.  

“maklum mas, sekarang kan sedang Puasa” (maklum mas, sekarang kan 
lagi bulan puasa) ; ujar seorang warga. 

 Pernyataan warga tersebut terkesan ganjil karena selama ini 

perkampungan masyarakat Samin yang terletak sekitar 60 km arah barat daya 

Kota Bojonegoro itu terkenal dengan kaum abangannya daripada agamis Tidak itu 

saja, kalau pada tahun sebelumnya, dari sekitar 200 KK, warga yang ikut tarawih 

hanya berkisar antara 40-50 orang. Kini, pada empat hari pertama pelaksanaan 

Tarawih di masjid dipenuhi jamaah.32

Salah satu generasi muda Samin yang telah memeluk Agama Islam adalah 

Mas Sutrisno. Dalam wawancara dengan Mas Sutrisno diketahui bahwa keinginan 

beberapa generasi muda Samin memeluk Islam awalnya adalah karena mereka 
 

31 .Anwar dalam Titi Mumfangati dkk,hal:49 
 
32 .Surya,24 Oktober 2005 
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merasa tidak nyaman ketika bergaul dengan teman-teman sekolahnya mempunyai 

keyakinan yang berbeda. 

”naliko sekolah biyen bingung nek ditakoni agomone opo, soale liyane 
podo duwe agomo, ono seng Islam, ono seng kristen,Budho, lan Hindu, 
terus akhire belajar Islam mas, soale akeh seng agomone Islam” (pada 
waktu sekolah dulu bingung kalau ditanya masalah agamanya apa, 
soalnya yang lain pada punya agama, ada yang Islam, Kristen, Budha 
dan Hindu, terus akhirnya belajar Islam mas, soalnya banyak yang 
beraagama Islam) 

Selain karena pengaruh pergaulan dengan dunia luar, pergeseran 

kepercayaan ini juga sedikit banyak akibat tekanan dari pemerintah setempat. 

Gencarnya sosialisasi bahwa setiap warga negara harus memeluk salah satu 

agama yang diakui oleh pemerinyah membuat masyarakat Samin sedikit melunak. 

Akan tetapi meskipun proses awalnya tidak dari kesadaran sendiri, bukan berarti 

mereka tidak serius menjalankan ajaran Islam. 

”awalane angel mas, terus disinaoni piye Islam kuwi, suwene suwe soyo 
manteb nglakoni ajaran Islam” (awalnya sulit mas, terus dipelajari 
bagaimana Islam itu?, semakin lama semakin yakin menjalani ajaran 
Islam) 

 

Ketika perihal agama ini ditanyakan kepada Mbah Hardjo Kardi, dengan 

jawaban khas Saminnya dia berkata, 

”Agomo niku lak mung sandangan, Islam aku yo duwe, Kristen aku yo 
duwe, Budho aku yo duwe, Hindu aku yo duwe, seng penting kuwi atine” 
(Agama itukan cuma pakaian, Islam saya juga punya, Kristen saya juga 
punya, Budha saya juga punya, Hindu aku juga punya, yang penting itu 
hatinya) 
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Sebagai generasi tua agaknya memang sulit bagi Mbah Hardjo Kardi 

untuk meninggalkan kepercayaan leluhurnya. Akan tetapi hal ini bukan berarti 

Mbah Hardjo Kardi melarang orang Samin untuk memeluk agama lain. Sikap 

yang ditunjukkan olehnya justru sangat kooperatif. Hal ini terlihat dari inisiatifnya 

untuk membangun sebuah Mushola di dekat rumahnya yang diharapkan dapat 

dipakai pemeluk agama Islam untuk beribadah. 

 

3.6. Sikap terhadap Negara dan penyelenggara Negara 

Gerakan Samin sebenarnya ialah gerakan perlawanan terhadap pemerintah 

dan agama. Bentuk perlawanan mereka tidak mau mengundang pejabat-pejabat 

agama Islam untuk meresmikan perkawinan atau upacara-upacara penguburan di 

kalangan mereka yang sering disertai dengan pungutan-pungutan, mereka tidak 

mau membayar pajak (meskipun mereka mendapat hadiah) dan mereka 

membuang segala tata cara dan sopan santun yang berdasarkan perbedaan status. 

Sebagai gantinya, mereka menggunakan bahasa Jawa kasar (ngoko) dan 

memanggil satu sama lainnya dengan sebutan sedulur. Dalam pertentangannya 

dengan negara kolonial yang mau mengatur segala-galanya, orang Samin 

mengambil unsur-unsur yang terdapat dalam kebudayaan rakyat jelata untuk 

membentuk suatu agama yang terpadu dengan peraturan-peraturan sosialnya, yang 

secara sadar menolak nilai-nilai elite dan hak-hak mereka atas masyarakat petani. 

Dengan demikian, yang menjadi daya tarik sekte, seperti halnya Samin, ialah 
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sikap yang berupa ketidakadilan agraris, negara dan pemerintah yang secara resmi 

memungut uang. 

Setelah Indonesia merdeka, perlawanan masyarakat Samin mulai 

memudar, karena menganggap Negara sudah dipimpin oleh orang Indonesia 

sendiri. Pernah memang harapan supaya “sedulur sikep” tidak membayar pajak 

lagi kepada negara akan terkabul, tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Kurang 

lebih tiga tahun lamanya sejak kedatangan Presiden Sukarno. Pada awal 

kemerdekaan Presiden Sukarno memang sempat mengunjungi masyarakat Samin. 

Akan tetapi setelah tiga tahun berakhir, kehidupan kembali seperti sedia kala, 

sebagaimana kehidupan orang tua mereka di zaman colonial. Perlawanan mereka 

muncul kembali setelah mengetahui bahwa banyak pejabat pemerintahan yang 

hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memperdulikan rakyat serta terjadi 

banyak korupsi.33

Dalam perjalanan sejarah masyarakat Samin selanjutnya masih 

termarjinalkan oleh aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan harus 

mencantumkan salah satu agama yang diakui pemerintah telah menimbulkan 

permasalahan tersendiri bagi masyarakat Samin. Sebagai penganut Agama Adam, 

mereka tidak mau jika harus mencantumkan agama lain. Akibatnya hampir 

sebagian besar masyarakat Samin tidak mempunyai kartu identitas. Tidak adanya 

kartu identitas ini kemudian berdampak pada kesulitan-kesulitan lain jika mereka 

 
33 .Desantara,Suatu Senja di Sukolilo, hal:16 
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berhubungan dengan aparat pemerintah. Hal ini adalah salah satu sebab mengapa 

kemudian masyarakat Samin menarik diri dari dunia luar dan terisolasi dari 

kehidupan sosial. 

Masyarakat Samin di Dusun Jepang saat ini mempunyai perspektif yang 

berbeda terhadap Negara jika dibandingkan dengan leluhurnya. Jika leluhurnya 

selalu berusaha menciptakan strategi perlawanan dengan jalan merumuskan 

ajaran, melakukan semedi dan berkeliling untuk menyebarkan ajaran dan 

meningkatkan jumlah pengikut serta membangun komunitas yang terintegrasi 

dalam satu komando, Hardjo Kardi, yang hidup dalam konteks waktu dan 

lingkungan yang berbeda, justru melakukan langkah-langkah kompromis dengan 

berbagai pihak, terbuka dengan masyarakat luar yang datang dari berbagai latar 

belakang, dia berpegang kepada prinsip “asal untuk kebaikan”. 

Sikap kompromis ini dalam waktu yang cukup lama akhirnya menurun 

pada anak-anaknya melalui sosialisasi primer. Hal ini terlihat dari profesi yang 

sekarang ini sedang dijalani oleh anak dan cucu mbah Hardjo Kardi, yaitu Mas 

Sutrisno sebagai pegawai kantor Kecamatan Margomulyo, Mas Bambang sebagai 

pegawai kelurahan dan cucu Mbah Hardjo Kardi, Mas Agus yang berprofesi 

sebagai Polisi. 

Ketika ditanya bagaimana perasaannya sebagai pegawai kecamatan dan 

sikap apa yang biasanya dilakukan ketika menghadapi anggota masyarakat Samin, 

terutama ketika mengurus KTP, Mas Sutrisno menjawab, 
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”perasaane nggih biasa mawon mas, malah radi abot, pejabat niku 
mboten angsal sak karepe dewe soale tanggung jawab kaliyan tiyang 
kathah. Nek masalah KTP tiyang Samin sak niki sampun gadah agomo 
piyambak, dadi nggih mboten wonten masalah” (perasaan saya ya biasa 
saja mas, sekarang jadi berat, pejabat itu tidak boleh sembarangan 
soalnya tanggung jawabnya besar. Kalau masalah KTP, orang Samin 
sekarang sudah punya agama sendiri-sendiri, jadi tidak masalah) 

Selaras dengan yang dikatakan oleh adiknya, Mas Bambang mengatakan bahwa 

keadaan orang Samin dulu dengan sekarang berbeda. 

“tiyang Samin sak niki mboten sami kaliyan tiyang Samin biyen, sampun 
kathah seng berubah. Pemerintah sanes musuh, pemerintah niku kados 
bapak, anake niku nggih rakyat, kados kulo, dadi nek kulo dados 
pegawai niku nggih termasuk ngabdi nang bapake” (orang Samin 
sekarang sudah berbeda denganorang Samin dulu, sudah banyak yang 
berubah. Pemerintah itu bukan musuh, pemerintah itu seperti seorang 
bapak, anaknya ya rakyat seperti saya, jadi kalau saya jadi pegawai 
berarti saya telah berbakti) 

Sedangkan Mas Agus tidak terlalu memperdulikan persepsi orang karena memang 

cita-citanya dari kecil adalah menjadi Polisi. 

“karepe kulo naliko cilik niku nggih pengen dadi polisi, bapak kaliyan 
mbah Hardjo mboten tau nglarang kulo kerjane teng pundi, seng penting 
mboten nglanggar pesene tiyang sepuh, mboten nglarani tiyang sanes, 
mboten colong jupuk ngene tiyang” (keinginan saya sejak kecil ingin jadi 
polisi, bapak saya sama mbah Hardjo tidak pernah melarang saya mau 
kerja dimana, yang penting tidak melanggar pesan orang tua yaitu, tidak 
menyakiti orang lain, tidak mencuri) 

 

 

3.7. Perspektif terhadap Modernisasi 

Dalam pola pengasuhan yang telah dijelaskan diatas  dapat dikethui 

bahwa anak-anak masyarakat Samin dijauhkan dari segala permainan yang 

berbahan plastic dan besi yang banyak dijual di toko dan pasar. Penolakan ini 
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dilakukan karena menurut masayrakat Samin hal-hal yang berhubungan dengan 

sesuatu yang modern tidak mendidik anak untuk kreatif karena bersifat instant.   

Televisi bukan mainan anak kecil, ya seperlunya saja baik itu harus dicari, benar itu 

harus dilakukan, jangan dulu percaya, harus dirasakan dulu.sekarang itu banyak orang 

yang banyak bicara, seperti di Televisi, tetapi tidak bisa melakukan34.  

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa masayrakat Samin sangat berhati-

hati dengan modernisasi menurut pandanngan mereka, modernisasi dapat 

menghilangkan nilai-nilai luhur yang selama ini mereka pegang. 

Masyarakat Samin saat ini berbeda dalam memaknai modernisasi, mereka 

cukup adaptif terhadap sesuatu yang datangnya dari luar. Hampir di setiap rumah 

orang Samin terdapat barang - barang elektronik seperti ; Televisi, Video, Tape 

dan lainnya. Seperti yang diceritakan mas Bambang  

“Tiyang mriki sak mantonipun magrib podo nang jero omahe dewe-
dewe, ndelok TV karo nyetel VCD campursari” ( Orang-orang disini 
setelah maghrib sudah di rumah masing-masing, melihat tv dan 
mendengarkan campursari dari VCD) 

Modernisasi juga terlihat pada penggunaan alat-alat pertanian. Sebagian 

Masyarakat samin sudah mulai meninggalkan pengolahan lahan pertanian secara 

tradisional seperti memakai cangkul. Untuk lebih memudahkan pekerjaan di 

sawah mereka memakai mesin traktor. Untuk menaburkan pupuk pun mereka 

sudah memakai alat penyemprot. 

 
34 .Ibid, hal.25 
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Perubahan yang muncul pada masyarakat Samin di Dusun Jepang, 

berkaitan dengan modernisasi, juga akibat dari semakin tingginya tingkat 

pendidikan anak-anak Samin. Sekolah membuat mereka semakin rasional. Akan 

tetapi meskipun demikian, tradisi leluhur tidak mereka tinggalkan begitu saja. 

Kearifan lokal masyarakat Samin mampu menyaring budaya modern yang datang 

dari luar. 
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BAB IV 

PERGESERAN NILAI MASYARAKAT SAMIN 

 

 
4.1. Periodesasi Perubahan pada Masyarakat Samin 

 Periode pertama, Masyarakat  Samin tumbuh dari sebuah kearifan lokal 

dan keinginan untuk membebaskan diri dari kungkungan penjajahan Belanda, 

sehingga dalam perjalanan melakukan  perlawanan itulah terbentuk masyarakat 

Samin. Walaupun pada awalnya bentuk perlawanan itu menggunakan kekerasan , 

namun lambat laun gerakan perlawanan tersebut berubah menjadi gerakan diam, 

mengacu pada gerakan ahimsa-pen, mereka bertindak berpura-pura seakan 

menjadi orang bodoh.   

 Berawal dari daerah yang berada di wilayah sekitar Tulungagung, yang 

disebut dengan Sumoroto, Bupati  Sumoroto yang disebut Pangeran saat itu 

Kanjeng Raden Mas Adipati Brotodiningrat, mempunyai dua orang anak;  

1. R.Ronngowirjodiningrat; 

2. R.Surowidjojo 

R. Surowidjojo bukan Bandoro Raden Mas, tapi cukup Raden Aryo, menurut 

kebiasaan orang Jawa Timur. R.  Surowidjojo memiliki “kemuliaan, kewibawaan 

yang besar” , yang dapat diartikan sebagai Raden Aryo. 
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Menurut pengertian lingkungan ningrat Jawa, R.Surowidjojo adalah nama 

tua, sedangkan nama kecilnya, R. Surontiko atau Suratmoko yang memakai 

julukan “ SAMIN” yang artinya “Sami—Sami Amin” atau dengan arti lain semua 

setuju dianggap sah, karena mendapat dukungan rakyat banyak. 

R.Surowidjojo dididik berdasarkan aturan lingkungan kerajaan, untuk laku 

prihatin ,tapa brata, dan lain-lain. Namun R.Surowidjojo tidak suka , karena tahu 

rakyatnya sengsara, dihisap, dan dijajah bangsa Belanda. Kemudian , didorong 

oleh rasa tidak senangnya  terhadap ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyatnya, 

R.Surowidjojo melakukan gerakan perlawanan yang caranya merampok orang 

kaya antek Belanda. Hasil rampokan dibagi-bagikan kepada rakyatnya dan 

sisanya digunakan mendirikan gerombolan pemuda yang dinamakan “Samin” 

tahun 1840, yang diambil dari nama kecil R.Surowidjojo.  

Sejak tahun itu   nama SAMIN dikenal masyarakat, sebab meskipun 

berandalan, rampok, namun mereka suka menolong orang miskin , belas kasihan 

kepada sesama manusia. Wilayah jangkauan  Samin semakin luas, hingga ke 

tepian Bengawan Solo, semakin banyak anak buahnya, sehingga menyusahkan 

pemerintah Belanda. 

Saat R.Surowidjojo meninggal, perjuangannya diteruskan oleh R.Kohar, 

yang lahir di Blora tahun1859, karena masih banyak orang yang sengsara 

ditambah penarikan pajak oleh pemerinyah Belanda terhadap petani yang 

menggarap lahannya sendiri.Selain meneruskan perjuangan ayahnya, R. Kohar 
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juga meneruskan ajaran ayahnya, serta menyusun kekuatan baru. R. Kohar 

memiliki sebutan Samin Surosentiko atau  Samin Anom. 

Tanggal 11 Juli 1901  di lapangan Pangonan , Desa Kasiman, Ki Samin 

Surosentiko berbicara tentang kejatmikaan dengan sifat meneng, madep, mantep 

yang dihubungkan dengan kekuatan badan dan mengingatkan masalah pikiran, 

hati yang tenag, ririh, ruruh, rarah, tajam memiliki kegunaan seperti yang 

dilakukan orang yang tapa brata. Ajran inilah yang kemudian menjadi dasar 

perlawanan diam dari masyarakat Samin terhadap penjajah Belanda, dengan 

berpura- pura bodoh. 

Tradisi ini kemudian merasuk dalam alam pikiran masyarakat Samin, 

dengan termanifestasi dalam beberapa perilaku hidup keseharian , seperti , 

pendidikan, pola asuh anak, sistem perkawinan, dan pandangan terhadap 

birokrasi. Pada sistem perkawinan, masyarakat Samin menganut tradisi hanya 

boleh menikah dengan orang Samin sendiri,   pada  pendidikan masyarakat Samin 

bersikap apatis, karena dianggap sekolah hanya akan membuat orang pandai 

memanfaatkan kepandaiannya untuk memanfaatkan orang lain, pada pola asuh 

anak, tidak diperbolehkannya mainan modern digunakan oleh anak-anak Samin, 

karena dianggap tidak mendidik, sedangkan pada birokrasi, masyarakat Samin 

tidak ingin terlibat di dalamnya karena akan menjadi antek Belanda. 

Periode Kedua, adalah masa antara tahun 1920 hingga masa sebelum 

Indonesia merdeka, di sini adalah masa ketika masyarakat Samin melakukan 
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perlawanan tanpa kekerasan terhadap penjajahan, khususnya di bidang 

pembayaran pajak atas hasil pekerjaannya sendiri.  Saat itu Mbah Surondiko 

mulai berpesan mengenai negara, dan perubahan yang akan terjadi. Pesan Mbah 

Surondiko tersebut, anak cucu semua harus mempertahankan negara, dan 

mengikuti arus air. Yang dimaksud arus air dalam hal ini adalah situasi saat 

sekarang. Pesan Mbah Surondiko, yang lain adalah , kita harus di belakang, 

jangan di depan, kalau di depan akan ditendang, bila di belakang akan diberi 

pertolongan. Mbah Surondiko juga mulai mengenalkan tentang keterlibatan dalam 

pemerintahan, salah satu pesannya adalah ketika Mbah Surondiko telah bertempat 

di pohon besar, yang dimaksud dengan pohon yang besar di sini adalah adalah 

pemerintahan , jadi Mbah Surondiko sudah memulai masuk ke dalam 

pemerintahan, agar ada jalan bagi masyarakat Samin untuk menuju kemerdekaan. 

Tingkah laku yang diajarkan Mbah Surondiko jangan sampai melakukan 

dengki, srei, dahwen, kemeren, semena-mena terhadap sesame manusia. Jadi 

itulah yang diajarkan Mbah Surondiko kepada anak cucunya. Maka dari Mbah 

Surondiko tidak mau membayar pajak pada zaman penjajahan Belanda dahulu, 

karena yang memerintah bukan bangsa Indonesia sendiri. Jadi pada waktu dulu 

Mbah Surondiko memberi pesan kepada anak cucunya yang berada di mana-mana 

supaya menolak membayar pajak kepada bangsa Belanda. 

Oleh karena Mbah Surondiko tidak bisa melanjutkan ajarannya, terpaksa 

menantunya yang bernama Suro Kidin yang melanjutkannya. Meski demikian dia 
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tetap  menolak membayar pajak kepada Belanda. Karena anak Suro Kidin masih 

kecil, dia memiliki anak angkat yang sudah dipercaya yang bernama Surokarto 

Kamidin. 

Dia diperintah untuk memberi kabar kepada anak cucu agar jangan dengki, 

srei, dahwen, kemeren, jangan semena-mena kepada orang lain , agar dapat 

melanjutkan ajaran Mbah Surondiko. Sampai hingga merdeka , Surokarto 

Kamidin belum mengetahui bila telah merdeka.Dia masih menolak membayar 

pajak, karena masih tinggal di hutan dan menganggap yang memerintah masih 

Belanda. 

Karena tahu bila sudah merdeka, dia pergi ke Jakarta menghadap Pak 

Karno. (Presiden Sukarno). Menanyakan kebenaran keadaan tersebut. Kembali 

dari Jakarta, dia memberitahu kepada anak cucunya supaya taat kepada 

pemerintah, karena yang memerintah sudah orang Jawa, yang diperintah juga 

orang Jawa, seperti keinginan Mbah Surokarto Kamidin . Karena dia telah 

menerima pesan dari Mbah Suro Kidin dimana Mbah Suro Kidin menerima pesan 

dari Mbah Surondiko. Mbah Surondiko pernah mengatakan kalau besok sudah  

ada kanjeng Jawa, Tinggi Jawa, Tunggu Rakyat, itulah yang namanya merdeka. 

Dia setuju sekali, karena itu anak cucunya yang sekarang diperintah untuk taat 

kepada pemerintah. 

Karena  Mbah Surokarto Kamidin punya anak lelaki yang dapat dipercaya 

meskipun buta huruf supaya memberi kabar  kepada orang banyak. Dia berpesan 
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kepada anak lelakinya yang bernama Kardi (Hardjo Kardi), agar besok bila 

dewasa dapat meneruskan ajaran yang sudah dilaksanakan. Agar anak cucu tidak 

dengki, srei, dahwen, kemeren, semena-mena kepada orang lain, tepatnya yang 

dinamakan adil makmur, karena tidak ada orang mencuri, semua menggunakan 

miliknya sendiri. 

Hardjo Kardi adalah orang yang buta huruf, kemudian agar bisa menjadi 

berguna bagi banyak orang tanpa sekolah, menggunakan keahliannya sebagai 

pandai besi untuk menstimulus gotong royong masyarakat. Alat-alat pertanian 

tetangganya yang rusak diperbaiki oleh Hardjo Kardi. Semakin tua semakin 

bertambah pengetahuannya. 

Ketika itu Dusun Jepang termasuk daerah buta huruf, Karena belum ada 

sekolah. Ada sekolah tapi letaknya jauh, di desa Sumberejo. Sehingga ketika 

hendak berangkat sekolah anak-anak harus melalui hutan. Setelah zaman 

bertambah maju di dusun Jepang, ada sekolah, namun rumah tersebut masih 

berada di tempat yang masih terdapat banyak rumah. Sehingga harus mencari 

tanah yang luas, ketika itu tenaga guru masih sukarelawan. Setelah orde baru 

dengan pemerintahan pembangunan juga masih menghormati mbah Surokamidin. 

Semangat masyarakat Dusun Jepang dengan di dukung Hardjo Kardi cita-cita 

ingin memiliki sekolah dapat terwujud. Secara bersama-sama bergotong-royong 

menuju masyarakat adil makmur bedasar pancasila. 
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Periode ketiga, adalah periode setelah terjadi perubahan-perubahan yang 

cukup mendasar pada masyarakat Samin, diantaranya pada pola pengasuhan anak, 

pendidikan, system perkawinan, dan pekerjaan. Pada pola pengasuhan anak Tidak 

jauh dengan masyarakat jawa, dalam arti pemeliharaan secara medis, akan tetapi 

pemeliharaan secara non-medis.. sampai dengan umur 6 tahun, anak tidak boleh 

bermain terlalu jauh, hanya disekitar rumah, karena anak belum bisa menjaga 

dirinya dan masih menjadi tanggung jawab orang tua. Mereka tidak pernah diberi 

alat-alat permainan yang telah jadi yang biasa dijual di pasar atau toko-toko.  

Pada pendidikan, masyarakat Samin sudah mulai tidak apatis terhadap 

pendidikan formal. Para orang tua dengan dibukanya sekolah-sekolah formal di 

wilayah Dusun Jepang, mendorong anak-anaknya untuk mau bersekolah di 

sekolah formal, karena konstruksinya sekarang kalau tidak sekolah akan menjadi 

bodoh. Sistem perkawinan, juga mengalami perubahan. Masyarakat Samin tidak 

lagi apatis terhadap orang di luar komunitas Samin, sehingga wajar adanya 

apabila ada warga Samin yang menikah dengan orang di luar komunitas Samin. 

Ini sejalan dengan mobilitas sosial yang dilakukan oleh masyarakat Samin, ketika 

mereka melakukan mobilitas otomatis mereka (komunitas Samin) akan bertemu 

dan berinteraksi dengan orang di luar komunitasnya. 

Pada sisi religiusitas, banyak masyarakat Samin yang memeluk agama 

Islam, karena agama Islam dianggap dekat dengan kepercayaan yang mereka 

pegang sebelumnya, yakni agama ”Adam”.  
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Setelah membuat uraian periodesasi mengenai perubahan pada masyarakat 

Samin, selanjutnya akan diuraikan analisis perubahan sosial pada masyarakat 

Samin berdasarkan analisis kontruksi sosial Peter L. Berger. 

Analisis  pergeseran nilai pada masyarakat Samin dapat diulas berdasarkan 

teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori mengenai pembentukan kenyataan sosial baru atau biasa 

disebut teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Peter.L.Berger, yang 

menekuni analisis pembentukan kenyataan oleh masyarakat.Pendekatan yang 

digunakan   dalam teori ini adalah pendekatan antara diri dengan dunia sosio–

kultural , yang berlangsung dalam tiga proses simultan,yakni eksternalisasi 

(penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia), 

objektivasi (interaksi sosial dalam dunia intersubyektif yang dilembagakan atau 

mengalami proses institusionalisasi), dan internalisasi (individu 

mengidentifikasikan diri dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial 

tempat individu menjadi anggotanya). Selanjutnya adalah penerapan teori 

konstruksi sosial dalam analisis. 

4.2. Masyarakat Samin dalam Tradisi (obyektivasi) 

Kondisi masyarakat Samin dengan segala nilai normatif dan batasannya 

,dalam kerangka teori Berger merupakan bagian dari obyektivasi, yakni interaksi 

sosial dalam dunia intersubyektif yang dilembagakan atau mengalami proses 

institusionalisasi. Pada fase ini  kesadaran sosial masyarakat, menempatkan tradisi 
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masyarakat Samin beserta ajaran yang diwariskan turun-temurun sebagai sesuatu 

yang ideal sebagaimana yang dipahami dalam ajaran adat masyarakat Samin, yang 

dimanifestasikan dalam perilaku sehari–hari, seperti dalam pola pengasuhan anak 

dan pendidikan, system perkawinan,  agama dan kepercayaan serta sikap 

masyarakat Samin terhadap Negara. 

4.2.1. Pola Pengasuhan Anak 

 Tidak jauh dengan masyarakat jawa, dalam arti pemeliharaan secara 

medis, akan tetapi pemeliharaan secara non-medis.. sampai dengan umur 6 tahun, 

anak tidak boleh bermain terlalu jauh, hanya disekitar rumah, karena anak belum 

bisa menjaga dirinya dan masih menjadi tanggung jawab orang tua. Mereka tidak 

pernah diberi alat-alat permainan yang telah jadi yang biasa dijual di pasar atau 

toko-toko. Hal ini dimaksudkan agar anak kreatif dengan membuat permainannya 

sendiri. bekerja pada umur 10 tahun. Masyarakat Samin lebih mengutamakan 

pendidikan informal yang dilakukan di lingkungan keluarga dalam usahanya 

untuk mendewasakan anak-anaknya. tidak membiasakan mendidik anak menjadi 

pedagang, karena banyak terjadi penipuan, kebohongan, perselisihan dan 

sebagainya.  

4.2.2. Pendidikan 

“Sekolah itu candu”, Dalam mendewasakan anak-anaknya, mereka lebih 

mengutamakan pendidikan informal yang dilakukan dilingkungan keluarga.anak 

bersekolah, dianggap akan lebih mudah berlaku dusta (bohong), bersikap 
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congkak, memandang rendah terhadap sesamanya dan sebagainya. sekolah tidak 

penting, atau memang tidak senang sekolah. Nanti jadi “nek wis inter ndak 

minteri”, Sehingga dalam pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah 

malah menjadi ajang pemaksaan untuk mengakui dan mengikuti salah satu agama. 

 4.2.3. Sistem Perkawinan 

Pangkal tolak ajaran Samin yaitu menganut “sikep rabi”. Maksud rabi 

(kawin) adalah baik laki-laki maupun perempuan itu akan kawin, sehingga dengan 

perkawinan akan menjadi turun-temurun atau sebagai dasar selanjutnya yang akan 

meneruskan kehidupan.System perkawinan yang berlaku di masyarakat Samin 

cenderung tertutup dimana perkawinan dianjurkan dari anggota kelompok 

masyarakat atau komunitas Samin sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga 

nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhurnya. Dalam adat perkawinan masyarakat 

Samin menganut system perkawinan monogamy dan tidak diperkenankan adanya 

perceraian. 

4.2.4.Pekerjaan  

Pada awalnya pekerjaan Masyarakat Samin adalah bertani. Bagi mereka 

bertani adalah satu-satunya pekerjaan yang harus dijalani karena hanya dengan 

bertani mereka mengolah dan menikmati hasilnya sendiri. Sedangkan pekerjaan 

yang paling dilarang adalah berdagang karena orang berdagang biasanya dekat 

dengan mengambil keuntungan yang pada akhirnya merugikan pihak lain. 
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Pekerjaan yang juga dihindari adalah sebagai pegawai negeri sipil atau PNS 

karena pekerjaan ini menimbulkan sebuah hubungan yang tidak sederajat antara 

atasan dan bawahan. Namun saat ini kondisi Masyarakat Samin telah berubah. 

Tidak sedikit anggota mereka yang berdagang dan ada beberapa yang menjadi 

pegawai negeri sipil. Hal ini menurut mereka adalah karena keadaan sudah 

berubah sehingga mereka harus menyeseuaikan diri. Menurut mereka pekerjaan 

apapun baik selama tidak menyakiti dan merugikan orang lain karena hal tersebut 

melanggar ajaran Samin. 

4.2.5. Agama dan kepercayaan 

Agama Adam, lebih dahulu ada jika dibandingkan dengan Agama Islam. 

Menurut orang Samin Agama Islam dan agama yang lain itu datangnya 

belakangan dan bukan agama orang jawa. Tidak dijelaskan secara pasti apakah 

Agama Adam itu, yang pasti mereka percaya kepada Tuhan dan mengakui 

kebaikan agama. Masyarakat Samin tidak suka menyembah “braholo” Agama 

Adam ini lebih menekankan pada keselarasan hubungan manusia dengan manusia 

serta dengan alam. Mereka menganggap bahwa pemuka agama tidak jauh berbeda 

dengan pejabat yang minta upeti setelah melakukan tugasnya.. Menurut mereka 

meskipun seseorang telah memeluk suatu agama tertentu, namun tingkah lakunya 

jahat, tidak dapat hidup rukun dengan sesama manusia adalah juga sebagai 

manusia yang jahat. 
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4.2.6. Sikap terhadap Negara dan Penyelenggara Negara 

Gerakan Samin sebenarnya ialah gerakan perlawanan terhadap pemerintah 

dan agama. Bentuk perlawanan mereka tidak mau mengundang pejabat-pejabat 

agama Islam untuk meresmikan perkawinan atau upacara-upacara penguburan di 

kalangan mereka yang sering disertai dengan pungutan-pungutan, mereka tidak 

mau membayar pajak (meskipun mereka mendapat hadiah) dan mereka 

membuang segala tata cara dan sopan santun yang berdasarkan perbedaan status. 

Sebagai gantinya, mereka menggunakan bahasa Jawa kasar (ngoko) dan 

memanggil satu sama lainnya dengan sebutan sedulur. Dalam pertentangannya 

dengan negara kolonial yang mau mengatur segala-galanya, orang Samin 

mengambil unsur-unsur yang terdapat dalam kebudayaan rakyat jelata untuk 

membentuk suatu agama yang terpadu dengan peraturan-peraturan sosialnya, yang 

secara sadar menolak nilai-nilai elite dan hak-hak mereka atas masyarakat petani. 

Dengan demikian, yang menjadi daya tarik sekte, seperti halnya Samin, ialah 

sikap yang berupa ketidakadilan agraris, negara dan pemerintah yang secara resmi 

memungut uang. 

Setelah Indonesia merdeka, perlawanan masyarakat Samin mulai 

memudar, karena menganggap Negara sudah dipimpin oleh orang Indonesia 

sendiri. Dalam perjalanan sejarah masyarakat Samin selanjutnya masih 

termarjinalkan oleh aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan harus 
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mencantumkan salah satu agama yang diakui pemerintah telah menimbulkan 

permasalahan tersendiri bagi masyarakat Samin.  

Pola pengasuhan anak dan pendidikan, system perkawinan, agama dan 

kepercayaan serta sikap masyarakat Samin terhadap Negara, seperti dijelaskan 

diatas merupakan nilai dan norma yang dianut dan diyakini oleh masayrakat 

Samin dalam beberapa kurun waktu tertentu. Dalam kerangka teori Berger nilai 

dan norma yang dianut opleh masyarakat Samin tersebut merupakan kenyataan 

social, bagian dari fase obyektivasi (interaksi social dalam dunia intersubyektif 

yang dilembagakan). 

Sebagai suatu kenyataan social sifat dinamis tidak dapat terelakkan karena 

daalam perkembangannya diikuti perubahan. Perubahan dapat disebabkan oleh 

factor  internal dan eksternal. Factor internal penyebab perubahan dapalm 

penelitian ini adalah kehadiran Hardjo Kardi sebagai orang yang dihormati oleh 

masyrakat Samin, sedangkan factor eksternal antara lain pendidikan, system 

perkawinan, dan pola asuh. 

4.2.7. Perspektif terhadap Modernisasi 

Masyarakat Samin berbeda dalam memaknai modernisasi. Diketahui 

bahwa anak-anak masyarakat Samin dijauhkan dari segala permainan yang 

berbahan plastik dan besi yang banyak dijual di toko dan pasar. Penolakan ini 

dilakukan karena menurut masyrakat Samin hal-hal yang berhubungan dengan 

sesuatu yang modern tidak mendidik anak untuk kreatif karena bersigfat instant. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASYARAKAT SAMIN DALAM ... Eko Wahyono



MASYARAKAT SAMIN DALAM BIROKRASI 
(Studi Kualitatif tentang Perubahan Sosial pada Masyarakat Samin  

  di Dusun Jepang, Kec. Margomulyo, Kab.Bojonegoro,Jawa Timur)  
 
 
 
 

  
 
Pendahuluan I - 85 

Akan tetapi pada saat ini, terutama karena dorongan modernisasi yang 

sangat kuat membuat Masyarakat Samin harus berkompromi dengan keadaan. 

Kita akan menemukan bahwa hampir disetiap rumah terdapat barang elektrinik, 

sepeda motor atau bahkan penggunaan mesin traktor ketika mereka menggarap 

lahan pertanian. Tidak itu saja penggunaan teknologi informasi, seperti 

handphone, menjadi barang wajib yang harus mereka miliki. 

 

4.3. Masyarakat Samin dan Proses Pencurahan Diri 

(eksternalisasi) 

Eksternalisasi atau penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai 

produk manusia, dalam penelitian ini membahas adanya perubahan nilai dan 

norma yang dianut oleh masyarakat Samin karena factor internal (kehadiran 

Hardjo Kardi) dan factor eksternal (Pola pengasuhan anak dan pendidikan, system 

perkawinan, agama, kepercayaan serta sikap masyarakat Samin terhadap Negara, 

dan Perspektif terhadap modernisasi), dimana perubahan yang ada mengarah pada 

pembentukan kenyataan baru pada masyarakat Samin. 

4.3.1. Faktor Internal (Kehadiran Hardjo Kardi) 

Hardjo Kardi adalah seorang anak dari keluarga yang berada didalam 

komunitas masyarakat Samin. Ayah dari Hadjo Kardi adalah seorang pemimpin 

ynag dihormati oleh masyarakat yang bernama Suro Karto Kamidin. Setelah ayah 

Hardjo Kardi meninggal maka tampuk kepemimpinan berpindah sacara turun 
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temurun yaitu berpindah kepada Hardjo Kardi. Pada masa kepemimpinan Hardjo 

Kardi menerapkan 4 prinsip kehidupan yaitu merah, hitam, kuning dan putih atau 

yang disebut dengan pangganda (bau), pangrasa (rasa), panggrungon 

(pendengaran), dan pangawas (mengetahui yang baik dan yang buruk). Apabila 

telah menghayati 4 hal tersebut setiap orang akan dapat mengerti pribadi masing-

masing.  

Hardjo Kardi mempunyai perspektif yang berbeda dengan leluhurnya. Jika 

leluhur masyarakat Samin berusaha menciptakan strategi perlawanan dengan jalan 

merumuskan ajaran, melakukan semedi dan berkeliling untuk menyebarkan ajaran 

dan meningkatkan jumlah pengikut serta membangun komunitas yang terintegrasi 

dalam satu komando. Hardjo Kardi, yang hidup dalam konteks waktu dan 

lingkungan yang berbeda, justru melakukan langkah-langkah kompromis dengan 

berbagai pihak, terbuka dengan masyarakat luar yang datang dari berbagai latar 

belakang, dia berpegang kepada prinsip “asal untuk kebaikan”. Sikap kompromi 

terhadap kultur di luar kultur masyarakat Samin, pada dasarnya mengikuti ajaran 

mbah Surondiko, bahwa anak cucu semua harus mempertahankan negara dan 

mengikuti arus air (situasi saat sekarang). Pesan kedua dari mbah Surondiko 

adalah kita harus berada di belakang bukan di depan karena ketika berada di 

depan kita akan ditendang namun jika dibelakang kita akan diberi pertolongan. 

Petuah ini dilakukan oleh mbah Surondiko dengan melibatkan diri kedalam 

pemerintahan sehingga masyarakat tidak perlu melakukan perlawanan terhadap 

pemerintahan. Mbah Surondiko juga berpesan supaya hanya dia saja yang 
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menderita sehingga anak cucu dapat merasakan keuntungannya. Oleh karena itu 

masyarakat Samin harus sabar, tidak mempunyai pikiran untuk mempunyai 

kepunyaan orang lain, semena-mena terhadap sesame manusia, atau mengambil 

barang milik orang lain meski hanya menemukan.  

Sikap kompromi dari Hardjo Kardi membuat nilai dan norma yang ada di 

masyarakat Samain bergeser. Pergeseran ini dapat dilihat dari keinginan untuk 

melanjutkan pendidikan.dan tidak resistan terhadap pemerintah. Namun 

pergeseran nilai yang terjadi pada masyarakat Samin tidak hanya karena Hardjo 

Kardi saja, akan tetapi aspek-aspek seperti  Pola pengasuhan anak dan pendidikan, 

system perkawinan, agama dan kepercayaan serta sikap masyarakat Samin 

terhadap Negara (factor eksternal) juga turut mempengaruhi.    

4.3.2. Faktor Eksternal (Pola pengasuhan anak dan pendidikan, system 
perkawinan, agama dan kepercayaan serta sikap masyarakat Samin 
terhadap Negara) 

 Hadirnya modernisasi dalam skala masif disetiap lini kehidupan 

masyarakat juga terjadi dilingkungan masyarakat Samin. Salah satu bentuk 

modernisasi adalah adanya spesialisasi fungsi dan peran, sehingga dengan 

sendirinya nilai-nilai tradisonal akan banyak ditinggalkan. Sosialisasi fungsi dan 

peran membawa konsekuensi munculnya beragam pekerjaan, ragam pekerjaan 

tersebut memasuki wilayah obyektif masyarakat Samin. Hal ini didukung dengan 

kondisi riil didalam masyarakat Samin dengan keterbatasan sumber ekonomi 

didalam masyarakat Samin sendiri, sehingga mau tidak mau masyarakat Samin 
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harus keluar dari lingkungannya untuk bekerja dalam dunia modern, khususnya 

birokrasi.  

 Masuknya masyarakat Samin ke dalam birokrasi memberikan ekses 

terhadap mobilitas social masyarakatnya, baik secara cultural maupun secara 

geografis. Mobilitas social yang dilakukan membuat masyarakat Samin bertemu 

dengan dunia luar,diantaranya kebertemuan antara masyarakat Samin dengan 

dunia luar terjadi dibidang agama dan kepercayaan serta suku bangsa. Ragam 

suku dan ragam agama yang berada diluar masyarakat Samin, akhirnya berdifusi 

dengan system nilai yang dianut masyarakat Samin. Difusi system nilai tersebut 

menimbulkan pergeseran-pergeseran terhadap kepercayaan masyarakat Samin, 

yang kemudian menimbulkan akulturasi antara masyarakat Samin dengan dunia 

luar. Bentuk-bentuk akulturasi tersebut adalah system perkawinan, pola 

pengasuhan anak, dan persepsi terhadap pendidikan. 

 System perkawinan masyarakat Samin sekarang tidak lagi harus terjadi 

pernikahan antara Samin dengan Samin, sudah lumrah adanya dewasa ini 

masyarakat Samin menikah dengan orang dari luar suku Samin. Pun begitu 

dengan pola pengasuhan anak pada masyarakat Samin yang dulunya 

mengedepankan nilai-nilai luhur dan doktrin terhadap keutamaan bekerja dibidang 

pertanian, berkat modernisasi orang tua Samin sekarang tidak lagi 

mengindoktrinasi anaknya untuk bekerja di sawah, namun dengan jalan 

membebaskan pilihan kepada anak apabila ingin bekerja dalam lingkup birokrasi.  
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 Dampak modernisasi juga terjadi pada persepsi pendidikan, jika dahulu 

anak Samin tidak dibebaskan untuk sekolah, karena hanya akan menyebabkan 

ketidakpatuhan sekarang anak Samin justru di dorong untuk menempuh 

pendidikan formal. Dalam agama, jika dulu masyarakat Samin hanya percaya 

pada agama Adam, dengan adanya mobilitas social mereka berkenalan dan 

bersentuhan dengan agama-agama yang diakui oleh pemerintah, akibatnya telah 

banyak yang menganut agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan kepercayaan 

lainnya.  

  Faktor eksternal dan internal di atas menceritakan adanya perubahan 

dimana masyarakat Samin mulai keluar dari koridor nilai dan norma yang lama 

dianut, membentuk kenyataan social baru tentang apa yang diyakini oleh 

masyarakat Samin (dalam hal ini pola pengasuhan anak dan pendidikan, system 

perkawinan, agama dan kepercayaan, sikap masyarakat Samin terhadap negara, 

dan perspektif terhadap modernisasi). Keadaan ini dalam kerangka teori Berger 

disebut sebagai fase eksternalisasi, yakni penyesuaian diri dengan dunia sosio-

kultural sebgai produk manusia. 

4.4. Munculnya Nilai-Nilai Baru (internalisasi) 

 Lahirnya kenyataan baru yang nampak dari proses perubahan social, yakni 

ketika masyarakat Samin menerima norma dan nilai baru yang diyakini dan 

dilaksanakan, maka proses perkembangan berdasarkan teori Berger adalah 
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Internalisasi (individu mengindetifikasikan diri dengan lembaga-lembaga social 

atau organisasi social tempat individu menjadi anggotanya.  

 Pada konteks ini perubahan nilai dan norma dari masyarakat Samin, 

kemudian mendapat semacam “pengakuan social” dalam bentuk penerimaan yang 

semakin luas dalam masyarakat. Pada fase ini, Hardjo Kardi tidak lagi menjadi 

pelaku tindakan social secara individu, tetapi Hardjo Kardi dan masyarakat Samin 

yang telah menganut nilai dan norma baru telah menjadi kenyataan obyektif dan 

merupakan bagian yang integral di lingkungan masyarakat Samin. 

4.4.1.Masyarakat Samin Dalam Birokrasi Sebagai Sebuah Bentuk Kenyataan 

Sosial Baru 

Menurut Weber, organisasi merupakan suatu tatanan hubungan- hubungan 

sosial , suatu pemeliharaan yang dengannya individu-individu tertentu memiliki 

tugas-tugas khusus. Kehadiran seorang pemimpin dan biasanya staf administrasi 

merupakan suatu ciri tetap suatu organisasi.35Dengan adanya staf administrasi, 

masing-masing anggota berada dalam kedudukan memberi atau menerima 

tatanan-tatanan. Staf tersebutbaik memberi maupun menerima. Dalam konteks ini, 

katagori-katagori dasar struktur organisasi yang dikembangkan oleh Weber adalah 

pembedaannya yang terkenal antara kekuasaan (Macht) dan otoritas. Seseorang 

dapat dikatakan memiliki kekuasaan jika didalam hubungan sosial, keinginannya 

dapat dipaksakan walaupun berlawanan. Akan tetapi, konsep luas seperti itu, 

secara sosiologis tidak berbentuk. Individu-individu dapat dikatakan memiliki 

 
35 .Martin albrow, birokrasi,hal:27 
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kekuasaan dengan segala macam cara. Untuk mengatur kelompok-kelompok 

manusia sangat diperlukan adanya ”instansi kekuasaan yang khusus”. Instansi 

khusus tersebut, menurut Weber adalah otoritas yang dapat terwujud manakala 

suatu perintah yang pasti dipatuhi oleh sebagian individu tertentu.36Seperti yang 

telah disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa pekerjaan yang paling dihindari 

dalam tradisi Masyarakat Samin adalah berdagang dan menjadi pegawai negeri 

sipil (PNS). Berdagang dilarang karena dalam pekerjaan ini seseorang cenderung 

melakukan sesuatu yang tidak jujur, mengambil untung dan merugikan sesama 

hidup. Sedangkan menjadi pegawai negeri sipil dihindari karena dalam pekerjaan 

ini seseorang dipaksa untuk menempati posisi-posisi yang telah tersedia dalam 

struktur organisasi yang sudah baku. 

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana anggota 

Masyarakat Samin yang bekerja dalam birokrasi pemerintah, dimana nilai-nilai 

birokrasi berbeda dengan nilai-nilai ajaran mereka sebelumnya, dapat keluar dari 

kontrol sosial yang demikian kuat dalam Masyarakat Samin. Kenyataan yang 

muncul saat ini adalah anggota Masyarakat Samin mempunyai kebebasan untuk 

menentukan pilihan mereka sendiri, termasuk untuk bekerja dalam lingkungan 

birokrasi pemerintah. 

Munculnya Masyarakat Samin dalam lembaga birokrasi pemerintahan 

tentunya menimbulkan banyak pertanyaan. Konflik-konflik, meskipun sifatnya 

kecil, tentu saja tidak dapat dihindari karena adanya dua nilai yang berbeda 

 
36 .Ibid, hal: 28 
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bertemu. Yang menjadi menarik adalah ternyata benturan ini dapat diatasi oleh 

anggota Masyarakat Samin yang bekerja di pemerintahan. Mereka dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya tanpa menimbulkan konflik 

berkepanjangan. 

Masyarakat Samin yang berada dalam birokrasi pemerintahan masih 

menganggap diri mereka adalah bagian dari Masyarakat samin yang lain. 

Pekerjaan yang dijalani tidak menjadi ukuran ke-samin-an mereka. Bagi mereka 

memegang ajaran Samin seperti tidak mencuri, tidak berbohong dan tidak 

menyakiti orang lain jauh lebih penting daripada berdebat soal sejarah masa lalu 

Masyarakat Samin yang selalu dirugikan oleh keberadaan lembaga pemerintah 

yang disebut birokrasi ini. 

Begitu juga anggota Masyarakat Samin yang lain di Dusun Jepang, mereka 

tidak terlalu mempermasalahkan keberadaan anggota mereka dalam birokrasi 

pemerintahan ini. Mereka menganggap bahwa tidak bisa selamanya 

menggantungkan hidup dari bertani saja. Dalam situasi sekarang, setiap orang 

harus mampu bersaing dengan orang lain untuk memperebutkan sumber-sumber 

ekonomi yang ada. Apabila Masyarakat Samin terus bertahan dengan 

pekerjaannya sebagai petani, justru akan membuat kelompok mereka tidak bisa 

bertahan karena lahan yang semakin menyempit serta proses produksi yang tidak 

seimbang dengan hasilnya. 

Pada tahap ini justru kita bisa melihat cara berpikir Samin yang 

sebenarnya. Mereka tidak pernah melihat sebuah kebenaran dengan cara oposisi 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASYARAKAT SAMIN DALAM ... Eko Wahyono



MASYARAKAT SAMIN DALAM BIROKRASI 
(Studi Kualitatif tentang Perubahan Sosial pada Masyarakat Samin  

  di Dusun Jepang, Kec. Margomulyo, Kab.Bojonegoro,Jawa Timur)  
 
 
 
 

  
 
Pendahuluan I - 93 

biner, yaitu benar-salah atau sebaliknya. Bentuk kompromi, yaitu memaknai suatu 

hal asalkan demi kebaikan adalah salah satu nilai yang terdapat dalam ajaran 

Samin. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Margomulyo yang mengatakan 

bahwa selama bekerja sama dengan orang Samin dirinya tidak pernah dirugikan. 

Orang Samin, menurutnya sangat jujur, sekecil apapun uang yang bukan haknya 

akan dikembalikan ke kas desa. 

Berdasarkan data yang ada dan pendekatan teoritis yang digunakan, maka 

dapat disimpulkan bahwa memang telah terjadi perubahan sosial dalam 

Masyarakat Samin. Perubahan sosial ini dapat dilihat dari munculnya jenis 

pekerjaan baru yang dulunya dihindari oleh Masyarakat Samin yaitu sebagai 

pegawai negeri sipil. Perubahan ini terjadi sebagai akibat dari sikap yang diambil 

oleh Hardjo Kardi sebagai sesepuh Samin yang mengambil sikap kompromis 

dengan pemerintah dan mencoba terbuka dengan dunia luar. Sikap yang diambil 

oleh Hardjo Kardi ini kemudian menimbulkan perubahan-perubahan dalam 

masyarakat Samin karena adanya interaksi dengan dunia luar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Pada saat ini Masyarakat samin sudah tidak secara khusus memegang 

ajaran Samin yang dulu. Mereka sudah mulai terbuka dengan masyarakat lain 

pada umumnya. Tidak seperti pendahulunya, saat ini Masyarakat Samin sudah 

bisa berhubungan baik dengan Pemerintah dan melaksanakan hak dan 

kewajibannya sebagai warga negara seperti masyarakat yang lainnya. Sifat 

tertutup dengan dunia luar untuk menjaga nilai-nilai ajaran mereka sudah mulai 

disingkirkan. Yang masih tersisa adalah ajaran moral dan akal budi, seperti 

menjunjung tinggi kejujuran,dan menghormati sesama manusia. 

Munculnya nilai-nilai baru dalam masyarakat Samin yang kemudian yang 

kemudian termanifestasikan dalam sikap dan perilaku sehari-hari dalam beberapa 

dekade ini adalah refleksi dari perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi ini 

secara teoritis dapat dijelaskan melalui landasan berpikir Peter L. Berger dalam 

sosiologi pengetahuannya. Teori sosiologi pengetahuan yang dikemukakan oleh 

Berger melakukan analisis pembentukan kenyataan oleh masyarakat, dengan 

pendekatan antara diri dengan dunia sosio-kultural yang berlangsung dalam tiga 

proses simultan ( bersamaan ), yaitu eksternalisasi (penyesuaian diri dengan dunia 

sosio-kultural sebagai produk manusia ), obyektifasi ( interaksi sosial dalam dunia 

inter-subyektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi ), dan 
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internalisasi (individu mengidentifikasikan diri dengan lembaga-lembaga sosial 

atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya ). 

Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Samin di Dusun Jepang 

secara umum digerakan oleh dua faktor, yaitu faktor pertama yang bersifat 

sebagai faktor pendorong dan kedua adalah faktor pelaku dari perubahan itu 

sendiri, yang merupakan bagian terpenting atau fokus utama dari penelitian ini. 

Faktor yang sifatnya sebagai pendorong dalam konteks penelitian ini adalah faktor 

sosial politik dan sosial budaya. Sedangkan faktor pelaku adalah keberadaan 

Mbah Hardjo Kardi sebagai tokoh sentral dalam masyarakat Samin di Dusun 

Jepang. 

Sesuai dengan landasan teori sosiologi pengetahuan yang digunakan, 

bahwa individu melalui proses dialektis dengan lingkungan dunia sosio-kultural 

dapat membentuk suatu kenyataan sosial yang baru. Perubahan yang terjadi pada 

masyarakat Samin di Dusun Jepang sama dengan apa yang dirumuskan oleh 

Berger dalam sosiologi pengetahuannya. Meskipun penerimaan generasi tua 

Samin terhadap perubahan sikap generasi muda beragam, tetapi tidak ada yang 

betul-betul menolak pilihan yang dijalani oleh generasi muda Samin. 

Sementara dipihak lain, generasi muda Samin yang mencoba keluar dari 

mainstream lama merasakan bahwa pilihan mereka tidak akan menimbulkan 

gejolak yan berlebihan dalam komunitas Samin. Pada perkembangan selanjutnya, 

hal ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk lebih dapat berkreatifitas 

dan mengembangkan diri, sehingga secara ekonomi mereka bisa mandiri. 
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Dari perubahan yang terjadi setidaknya dapat dilihat sebuah kearifan lokal 

yang hidup dalam ajaran hidup Masyarakat Samin. Kearifan lokal ini terutama 

mengenai cara pandang mereka dalam melihat sesuatu yang menurut mereka 

benar. Proses berpikir Masyarakat samin yang tidak kaku membuat mereka dapat 

menyesuaikan diri dengan keadaan yang setiap waktu berubah. 

Anggota Masyarakat Samin yang bekerja dalam birokrasi pemerintahan 

sebagai pegawai negeri sipil tidak menganggap bahwa mereka bukan lagi menjadi 

bagian dari Masyarakat Samin. Justru mereka beranggapan bahwa dengan 

memilih pekerjaan tersebut dapat mengangkat dan memperbaiki citra yang selama 

ini ada tentangkelompok mereka. Kontradiksi yang muncul dalam lembaga 

birokrasi sebagai akibat perbedaan nilai baru dan nilai lama dapat diatasi dengan 

berpegang pada nilai-nilai moral yang mereka pegang seperti kejujuran, tidak mau 

mengambil sesuatu yang bukan haknya dan menghormati orang lain. 

Tidak itu saja, sikap yang muncul dari Masyarakat ini yang dapat kita 

ambil sebagai pelajaran adalah adanya sebuah kesadaran kolektif yang begitu 

kuat. Mereka mempunyai cara sendiri dalam menghadapi serangan modernisasi 

melalui kesadaran bersamanya itu. Sehingga yang terjadi adalah sebuah 

kompromi, yaitu tidak menolak datangnya perubahan dari luar, akan tetapi tidak 

menerimanya begitu saja. 

Meskipun telah banyak berubah, terutama mengenai variasi pekerjaan 

yang sekarang ini menjadi profesi masyarakat Samin, akan tetapi perubahan ini 

tidak serta merta meninggalkan atau menghilangkan identitas ke-samin-an 
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mereka. Dalam keseharian mereka masih memegang ajaran yang diajarkan oleh 

leluhur Samin. Dalam sistem perdagangan, mereka tidak mau mengambil untung 

terlalu banyak, sewajarnya sebagai ongkos produksi. Sedangkan dalam birokrasi 

pemerintahan, nilai-nilai Samin terlihat dalam hal kedisiplinan, tingkah laku serta 

sebagai senjata ditengah maraknya godaan untuk melakukan tindakan yang 

merugikan orang banyak, misalnya korupsi. 

Masyarakat yang bebas seperti Masyarakat Samin seringkali mengalami 

peminggiran, baik dari pemerintah yang berkuasa atau dari penafsiran teks-teks 

yang banyak ditulis, baik oleh peneliti, wartawan ataupun yang lainnya. 

Masyarakat Samin secara tidak langsung sadar bahwa untuk meretas jalan menuju 

masyarakat yang menghargai perbedaan harus dimulai dengan menjadi orang-

orang yang lebih manusiawi, lebih mengerti diri sendiri, dan mereka telah 

memulainya. 

Masyarakat Samin paham betul bahwa kalau dasar kehidupan ini adalah 

setiap orang mengenal betul akar diri sendiri, tidak akan ada penjajahan, 

hegemoni, peminggiran serta perebutan hak orang satu dengan orang yang lain 

serta komunitas masyarakat satu dengan komunitas masyarakat yang lain. 

Sepertinya perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Samin di Dusun 

Jepang dalam rentang waktu sepuluh tahun kedepan akan terus terjadi. Hal ini 

salah satunya disebabkan oleh terbukanya sistem kekerabatan akibat perubahan 

adat perkawinan masyarakat Samin yang sudah tidak menganut lagi sistem 

endogami. Interaksi yang semakin intens dengan dunia luar akan semakin 
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mempercepat dan memperbesar perubahan sosial. Selama masyarakat Samin 

belum menemukan suatu ikatan baru yang dapat memperkuat sistem kekerabatan 

mereka, maka perubahan sosial akan terus terjadi. 

Akan tetapi dengan mekanisme pertahanan diri Masyarakat samin, 

terutama dengan cara berpikirnya yang tidak kaku akan membuat masyarakat ini 

akan bertahan lebih dari sepuluh tahun kedepan. Hal ini didasarka pada keadaan 

Masyarakat samin yang mengenal betul akar diri mereka sendiri. Transfer nilai 

yang dilakukan pada ranah sekunder, dimana sejak kecil seorang anak sudah 

diajarkan tradisi leluhur mereka, membuat pewarisan pengetahuan berjalan 

dengan baik. 

 

5.2. SARAN 

 

Studi tentang budaya Masyarakat Samin selama ini sangat terbatas.Hal ini sangat 

disayangkan mengingat banyak sekali nilai-nilai yang bisa digali dari komunitas 

tersebut. Salah satu nilai yang bisa diambil adalah tentang kearifan lokal mereka 

yang begitu memegang nilai-nilai kemanusiaan, seperti menghormati orang lain, 

tidak menyakiti sesama hidup serta kuatnya tradisi gotong –royong yang dikenal 

dengan istilah ”sambatan” . Nilai-nilai seperti inilah yang dibutuhkan oleh bangsa 

ini ditengah memudarnya sisi-sisi kemanusiaan. 

Terbatasnya bahasan mengenai Samin membuat masyarakat susah memahami 

bagaimana Masyarakat samin yang sebenarnya. Bukan menjadi rahasia umum 
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bahwa setiap orang bisa mengarahkan opini publik melalui sebuah tulisan. 

Keberpihakan terhadap salah satu kelompok tetunya merugikan Masyarakat samin 

yang pada akhirnya membentuk stigma negatif terhadap komunitas ini. 

Pemerintah seharusnya bisa memainkan peran dengan menjadi mediator antara 

Masyarakat Samin dengan masyarakat umum dengan banyak melakukan 

sosialisasi dan memperkenalkan budaya Samin. Dengan cara seperti ini, 

diharapkan ada hubungan sinergis antara orang-orang Samin dengan dunia luar 

yang pada akhirnya memperkaya khasanah budaya bangsa Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASYARAKAT SAMIN DALAM ... Eko Wahyono



MASYARAKAT SAMIN DALAM BIROKRASI 
(Studi Kualitatif tentang Perubahan Sosial pada Masyarakat Samin  

  di Dusun Jepang, Kec. Margomulyo, Kab.Bojonegoro,Jawa Timur)  
 
 
 
 

  
 
Pendahuluan I - 100 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Buku :  

Anwar, Hasan. 1989, Pola pengasuhan anak orang samin, Desa Margomulyo 
Jatim, dalam Prisma no. 10, Oktober, tahun VIII, Jakarta.   

 
Basrowi dan Sukidin, Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, 

Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, 
Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi, 
Surabaya: Insan Cendekia, 2002. 

 
Benda, H.J. and Castle, L. 1969, The Samin Movement dalam Bijddragen Toot de 

Taal, Land en Volkenkunde no. 125, ‘s-Gravenhage-Martinus Nijhoff.  
 
Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, 

dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007. 
 
Geertz, Cliffort. 1960, The Religion of java. The Free Press of Gelncoe, Illinois.  

Kartamihaerdja, Prajoga, dkk. 1979-1980, Masyarakat Samin di jawa Timur, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.  

 
Koentjaraningrat, 1984, Kebudayaan Jawa. Edisi I. PN Balai Pustaka, Jakarta.  

Poespowardjoyo, Soerjanto. Masyarakat Teknologi dan  Keterasingan; Strategi 
Kebudayaan Suatu Pendekatan Fisiologis. Cetaka II. Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta.   

 
Sukmana, Oman. 2003, Proses Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Samin, 

dalam Agama Tradisional; Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan 
Tengger. Penerbit LKIS, Yogyakarta.  

 
Widianto, Paulus. 1983, Samin Surosentiko dan Konteksnya, dalam Prisma. No. 8 

tahun XII.  
 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASYARAKAT SAMIN DALAM ... Eko Wahyono



MASYARAKAT SAMIN DALAM BIROKRASI 
(Studi Kualitatif tentang Perubahan Sosial pada Masyarakat Samin  

  di Dusun Jepang, Kec. Margomulyo, Kab.Bojonegoro,Jawa Timur)  
 
 
 
 

  
 
Pendahuluan I - 101 

Winarno, Sugeng. 2003, Samin, Ajaran Kebenaran Yang Nyleneh, dalam Agama 
Tradisional, Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger. 
Editor Nurudin, dkk. LKIS, Yogyakarta.  

 

 

 Jurnal, Majalah : 

Anwar, Hasan. 1979, ”Pola Pengasuhan Anak Orang Samin Desa Margomulyo, 
Jawa Timur, dalam Prisma, Anak Indonesia: Sepanjang Jalur Asuhan, 
LP3ES, Jakarta. 

 
Desantara. 2002, Dari Buku ke Buku Sambung Menyambung Menjadi ”Samin”, 

Desantara Utama, Depok. 
 
Mumfangati, Titi. 2004, Kearifan Lokal Di Lingkungan Masyarakat Samin 

Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah, Kementrian Kebudayaan dan 
Pariwisata, Yogyakarta. 

 
Sadi Hutomo, Suripan, 1979, Samin Surontika dan Ajaran-ajarannya. 
 
Sukari. 1996, Kehidupan Masyarakat Samin Di Desa Baturejo Kecamatan 

Sukolilo Kabupaten Dati II Pati Propinsi Dati I Jawa Tengah, Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, Jarahnitra, Yogyakarta. 

 
  
 
Skripsi : 
 
Prasongko, hidayat. 1981, Kekerabatan dan Perkawinan pada Masyarakat Samin; 

Kasus di Pedukuhan Bapangan, Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra dan 
Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.  

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASYARAKAT SAMIN DALAM ... Eko Wahyono


	Halaman Judul
	Ringkasan
	Daftar Isi
	Bab I
	Bab II
	Bab III
	Bab IV
	Bab V
	Daftar Pustaka

