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Wilander 

Oleh: Irfan Teguh - 24 Agustus 2017 

Dibaca Normal 5 menit 

Terdapat klaim Sunda adalah Islam, tapi mengapa kepercayaan lama 

bertahan di beberapa wilayah Sunda? 

tirto.id - “Islam itu Sunda, Sunda itu Islam”. Jargon ini dicetuskan H. Endang 

Saifuddin Anshari, putra Isa Anshari (tokoh penting Masyumi). Kenapa jargon 

tersebut bisa muncul?  

 

Jakob Sumardjo dalam Paradoks Cerita-cerita Si Kabayan (2014) 

menerangkan hal itu dilandasi karakter masyarakat Sunda yang berbasis 

huma atau ladang. Dibanding kerajaan-kerajaan Jawa berbasis masyarakat 

sawah yang menetap, kebudayaan istana di kerajaan-kerajaan Sunda hanya 

berkembang di lingkungan terbatas masyarakat negara.  

 

Masyarakat negara adalah masyarakat Sunda di wilayah yang benar-benar 

dikuasai kerajaan secara langsung. Di luar wilayah kekuasaan kerajaan, masih 

https://tirto.id/
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terdapat kampung-kampung Sunda yang berpindah-pindah akibat hidup dari 

berladang. 

 

Hidup yang berpindah-pindah membuat ikatan istana dan rakyat di luar 

wilayah kekuasaan sangat longgar. Ini membuat ulama leluasa keluar-masuk 

kampung-kampung Sunda. Tidak mengherankan bila kenangan terhadap 

zaman kebudayaan Hindu amat tipis bagi kalangan masyarakat Sunda. Hal ini 

tercermin dalam mitos-mitos rakyat terhadap penyebar Islam seperti Kian 

Santang. 

“Mereka percaya bahwa agama Islam itu sudah sejak awal ada di Sunda. 

Sunda itu Islam,” tulis Sumardjo. 

 

Kanékés dan Ajaran Sunda Wiwitan 
Jika menilik agama mayoritas etnis Sunda hari ini, paparan Jakob Sumardjo 

tersebut bisa jadi benar. Namun kenyataannya, beberapa daerah di Jawa 

Barat dengan mayoritas etnis Sunda sampai sekarang masih ada sistem 

kepercayaan lain di luar Islam atau agama-agama lain yang diakui pemerintah. 

Salah satunya, dan mungkin yang paling terkenal, adalah Sunda Wiwitan. 

 

Edi S. Ekadjati dalam Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan 

Sejarah (1995), dengan mengambil contoh masyarakat Kanékés di Banten, 

mencoba menjelaskan tentang Sunda Wiwitan.  

 

 

“Wiwitan berarti mula, pertama, asal, pokok, jati. Dengan kata lain, agama 

yang dianut oleh orang Kanékés ialah agama Sunda asli. Menurut Carita 

Parahiyangan adalah agama Jatisunda,” tulisnya seraya mengakui informasi 

yang ia dapatkan terhitung sedikit karena orang Kanékés cenderung tertutup 

membicarakan kepercayaannya.  

 

Ia menambahkan, jika isi agama Sunda Wiwitan dideskripsikan, tampak 

keyakinan kepada kekuasaan tertinggi pada Sang Hiyang Keresa (Yang Maha 

Kuasa) atau Nu Ngersakeun (Yang Menghendaki). Disebut pula Batara 

Tunggal (Tuhan Yang Maha Esa), Batara Jagat (Penguasa Alam), dan Batara 

Seda Niskala (Yang Gaib), yang bersemayam di Buana Nyungcung. Semua 

dewa dalam konsep agama Hindu (Brahma, Wisnu, Syiwa, Indra, Yama, dan 

lain-lain) tunduk kepada Batara Séda Niskala. 

 

Dalam mitologi orang Kanékés, ada tiga macam alam: (1) Buana Nyungcung, 

tempat bersemayam Sang Hiyang Keresa, yang letaknya paling atas; (2) 

Buana Panca Tengah, tempat manusia dan makhluk lain berdiam; dan (3) 

Buana Larang, yaitu neraka yang letaknya paling bawah.  

 

Antara Buana Nyungcung dan Buana Panca Tengah terdapat 18 lapisan alam, 



tersusun dari atas ke bawah. Lapisan teratas bernama Bumi Suci Alam 

Padang atau menurut kropak 630 bernama Alam Kahiyangan atau Mandala 

Hiyang. Lapisan alam ini tempat tinggal Nyi Pohaci Sanghiyang Asri dan 

Sunan Ambu. 

 

Sang Hiyang Keresa menurunkan tujuh batara di Sasaka Pusaka Buana. 

Salah satu dari 7 batara itu ialah Batara Cikal, yang dipercaya paling tua, yang 

dianggap leluhur orang Kanékés. Keturunan batara yang lain memerintah di 

daerah-daerah lain (Karang, Jampang, Sajira, Jasinga, Bongbang, dan 

Banten). 

 

“Kata menurunkan (nurunkeun) pada hubungan Sang Hiyang Keresa dengan 

7 batara, bukan berarti melahirkan seperti layaknya orangtua kepada anaknya, 

melainkan mendatangkan (dari Buana Nyungcung ke Buana Tengah). Dari 

nama-nama batara (Wisawara, Wisnu, Brahma), tampak masuknya pengaruh 

agama Hindu ke dalam sistem kepercayaan orang Kanékés,” tulisnya.  

 

Orang Kanékés juga percaya tanah atau daerah di dunia ini (Buana Panca 

Tengah) dibedakan berdasarkan tingkatan kesucian. Tempat paling suci 

adalah Sasaka Pusaka Buana. Selanjutnya, berturut-turut, kampung dalam, 

kampung luar panamping), Banten, Tanah Sunda, dan luar Sunda. Pusat 

dunia serta pusat dalam lingkungan Desa Kanékés adalah Sasaka Pusaka 

Buana. Dan Desa Kanékés adalah pusat dalam lingkungan daerah Banten. 

Sedangkan Banten adalah pusat dalam lingkungan Tanah Sunda. 

 

Masih eksisnya Sunda Wiwitan, menurut Dadan Wildan dalam artikel 

"Perjumpaan Islam dengan Tradisi Sunda" (Pikiran Rakyat, 26 Maret 2003) 

lantaran komunitas penganut taat ajaran Sunda Wiwitan dengan sepenuh 

sadar memisahkan diri dari masyarakat Sunda lain ketika Islam masuk ke 

Kerajaan Pakuan Pajajaran. Ini terdapat dalam cerita Budak Buncireung, 

Dewa Kaladri, dan pantun Bogor versi Aki Buyut Baju Rambeng dalam lakon 

Pajajaran Seureun Papan. 

 

Kepercayaan Sunda yang Lain 
Selain Sunda Wiwitan di Kanékés, masih ada agama lokal etnis Sunda lain 

yang masih dianut sampai sekarang oleh beberapa kelompok masyarakat. 

Salah satunya ajaran Madrais di Cigugur, Kabupaten Kuningan. 

 

Meski awalnya dibesarkan dalam tradisi Islam, pada 1921, Madrais melahirkan 

ajaran baru yang mengajarkan paham Islam dengan kepercayaan lama (pra-

Islam) masyarakat Sunda yang agraris. Ia menyebutnya sebagai Ajaran Djawa 

Sunda atau masyhur dengan sebutan Madraisme. 

 

Dadan Wildan menambahkan, Madrais menetapkan tanggal 1 Sura sebagai 



hari besar sérén taun yang dirayakan secara besar-besaran. Dewi Sri atau 

Sanghyang Sri atau Dewi Padi dalam ajaran ini adalah sosok amat dihormati 

melalui upacara-upacara religius daur ulang penanaman padi serta ajaran budi 

pekerti dengan mengolah hawa nafsu agar hidup selamat. 

 

Ajaran Madrais menyebar ke beberapa daerah di Jawa Barat, salah satunya di 

Kampung Cireundeu, Cimahi. Hal ini tampak dari keberadaan foto Madrais di 

aula pertemuan kampung tersebut. Masyarakat Cireundeu yang masih 

memeluk teguh kepercayaan lama ini sehari-hari memakan singkong dalam 

berbagai bentuk olahan.  

 

Pada 17 September 1927, seorang tokoh kebatinan Mei Kartawinata (1898-

1967) mendapat wangsit di Subang untuk berjuang melalui pendidikan, 

kerohanian, dan pengobatan melalui perkumpulan Perjalanan yang 

mengibaratkan hidup manusia seperti air dalam perjalanannya menuju laut 

dan bermanfaat sepanjang jalan.  

 

Mei Kartawinata kemudian mendirikan aliran kepercayaan perjalanan yang 

dikenal “Agama Kuring” (Agamaku) dan pendiri Partai Permai di Ciparay, 

Kabupaten Bandung. Di Ciparay, hingga kini, terdapat bangunan serupa aula, 

tempat penghaturan ibadat dari Agama Kuring.  

 

Kartawinata juga menulis buku Budi Daya pada 1935 yang dijadikan “kitab 

suci” oleh para pengikutnya. Ajaran yang memadukan sinkretisme antara 

ajaran Sunda Wiwitan, Hindu, Buddha, dan Islam, ini masih dianut oleh 

beberapa kalangan sampai sekarang. 

 

Imam Mudrika, misalnya, sempat menulis Filsafat Sunda Wiwitan: Niskala 

Purbajatiyang disajikan dalam bentuk puisi Sunda Kuna. Asep Salahudin, 

kolumnis dan salah satu penerima Anugerah Budaya Kota Bandung 2016, 

mencoba menafsirkan secara umum apa yang tersaji di buku tersebut.  

 

Menurutnya, spiritualisme dalam konteks Purbajati harus dimaknai sebagai 

iman yang lintas batas kepercayaan. Iman yang tidak dilembahakan ke dalam 

agama yang eksklusif, tapi lebih kepada religiositas yang bergerak dalam 

getar-getar alam penghayatan batin yang justru melampaui "lembaga agama". 

Asep menganggapnya lebih sebagai spiritualitas yang membebaskan dan 

membawa perubahan (transformatif). 

 

“Iman yang mendebarkan karena seseorang masuk dalam intimasi sekujur 

jiwanya, atau Pascal menyebutnya du couer. Iman yang ‘hidup dalam 

kekudusan’ untuk menyebarkan terang ke segala arah penjuru mata angin 

tatar Pasundan,” tulisnya. 

 

Asep menambahkan spiritualisme Purbajati bukanlah pengalaman iman 



sebagaimana dimaknai banyak orang dengan istilah "kepercayaan 

transenden" yang pasif dan cenderung memaknai kebenaran hanya sebagai 

miliknya. Ia menilainya lebih sebagai iman yang memberi peluang bagi 

pemaknaan kebenaran majemuk dan memberikan penghargaan tinggi 

terhadap realitas sosial yang plural. 

 

 

 

 

Persoalan Sosial yang Dihadapi Agama Lokal 
Masih bertahannya agama dan sistem kepercayaan lokal di masyarakat Sunda 

memantik problem tersendiri. Sejak awal sampai kiwari, mereka kerap 



menghadapi pelbagai tantangan sosial yang serius dan tak kunjung selesai. 

Tiadanya pengakuan pemerintah terhadap kepercayaan mereka kerap 

berimbas pada aktivitas sehari-hari yang bersentuhan langsung dengan hajat 

masyarakat. 

 

Contohnya, sebagian masyarakat Kampung Cireundeu yang memeluk ajaran 

Madrais kerap kesulitan ketika hendak mengurus kepentingan administratif. 

Hal ini dituturkan dua pemuda kampung tersebut, Yana dan Tri. Saya 

berbincang-bincang dengannya pada pertengahan 2016 dalam gelaran Asia 

Tourism Forum. 

 

Sekali waktu, Tri hendak membuka rekening di salah satu bank swasta di 

Cimahi. Ketika mengisi formulir, ia dihadapkan pada isian kolom agama. 

Dengan ringan ia kemudian mengisi pilihan “agama lainnya” yang memang 

tersedia di formulir tersebut.  

 

Namun, ketika diberikan kepada petugas, ia disuruh memilih agama yang 

diakui pemerintah. Tentu hal ini membuatnya heran dan bertanya-tanya. Ia 

mencoba menjelaskan bahwa apa yang dianutnya bukanlah enam agama 

resmi yang diakui pemerintah (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan 

Konghucu). Tapi si petugas bersikukuh. Akhirnya untuk kelancaran 

administrasi, ia mengalah.  

 

 

Contoh terbaru dan tengah memanas pekan ini adalah apa yang dihadapi oleh 

penganut ajaran Madrais di Cigugur, Kabupaten Kuningan. Mereka 

menghadapi persoalan agraria yang cukup pelik. 

 

Pada acara Kongres Masyarakat Adat Nusantara V yang digelar di Medan, 15-

19 Maret 2017, Dewi Kanti—salah satu penganut ajaran Madrais—

menyampaikan apa yang tengah dihadapi komunitas adatnya.  

 

Ia menerangkan hukum di Indonesia tidak melihat pengakuan hak-hak hukum 

komunal adat. Hakim lebih cenderung pada hak-hak warisan, faktor biologis. 

Itu berbeda dalam komunitas adat, yang membangun masyarakat berbasis 

kebersamaan. Antara pemimpin dan masyarakatnya sama-sama punya peran. 

 

“Jadi sebagai pemimpin adat, leluhur kami memutuskan: Dulu, untuk seluruh 

aset itu, tidak ada istilah pembagian waris untuk anak-cucu. Jadi ini sudah 

menjadi hak komunal. Nah, ketika kami mengargumentasikan dalam 

argumentasi hukum, kami dianggap aneh. ‘Memang di Sunda ada masyarakat 

adat?’ katanya [mengutip perkataan hakim]. Apakah hakim tidak pernah tahu 

tentang masyarakat adat, atau memang dia hanya berkiblat pada hukum barat, 

sehingga dia tidak memahami situasi sosial masyarakat adat?” ujarnya. 



 

Kasus yang kini mereka hadapi adalah satu objek tanah di mana tanah itu 

diberikan hak guna pakai kepada salah satu warga adat yang berjasa untuk 

pengembangan tradisi oleh sesepuh adat. Hak guna pakai ini diberikan secara 

lisan. 

 

“Kalau dulu, kan, berdasarkan dawuh saja, belum tertulis, tidak tertulis, secara 

lisan. Dan sudah terjadi tiga puluh puluh tahun lebih, dan itu tidak pernah ada 

masalah. Nah, tiba-tiba, ada satu pengakuan mantan sekretaris lurah yang 

mengatakan mendapat wasiat dari leluhur kami, sesepuh adat kami, untuk 

tanah tersebut dibagikan kepada keturunan. Nah, hanya berdasarkan surat 

keterangan seorang sekretaris lurah itu jadi pertimbangan hakim." 

 

Dewi Kanti menambahkan, komunitas adat telah menghadirkan sesepuh adat 

yang sekarang memimpin untuk memberikan keterangan. Tetapi, karena saat 

memberikan kesaksian ditanya agamanya, dan hakim seolah-olah 

kebingungan bagaimana menyumpah atau mengambil janji untuk yang 

memberikan kesaksian, akhirnya kesaksian tersebut tidak dipakai sebagai 

pertimbangan hakim. 

 

Kasus ini sampai sekarang masih belum selesai. Persoalan-persoalan seperti 

beberapa contoh inilah yang sampai hari ini terus mengintai beberapa 

komunitas adat dan para penganut agama dan kepercayaan lokal di Jawa 

Barat. 

 

“Kami tidak putus asa. Kami berpikir dengan atau tanpa negara mengakui 

kami, kami tetap bisa menjaga keutuhan komunitas. Di era globalisasi, kita 

masih bisa meneguhkan eksistensi komunitas masyarakat adat karuhun 

Sunda Wiwitan di Jawa Barat,” ujarnya. 

 

====== 

 

Ralat: Dalam inti berita, sebelumnya ditulis lima agama resmi. Itu keliru. Yang 

akurat: pemerintah hanya mengakui enam agama resmi (Islam, Protestan, 

Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu), yang menjadi basis dan celah 

diskriminasi negara terhadap penganut kepercayaan-kepercayaan lokal dan 

agama minoritas. 

 

Baca juga artikel terkait SUNDA atau tulisan menarik lainnya Irfan Teguh 

(tirto.id - Sosial Budaya)  

 

Reporter: Irfan Teguh 

Penulis: Irfan Teguh 

Editor: Zen RS 

https://tirto.id/q/sunda-hey?utm_source=internal&utm_medium=lowkeyword
https://tirto.id/author/irfanteguh?utm_source=internal&utm_medium=topauthor
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Ingatan kolektif orang Sunda terhadap masa 

Hindu-Buddha bisa dibilang sangat tipis 

 

#Ritual Adat dan Agama 

 

 

 

 

Dampak Putusan MK untuk Agama-

Agama di Indonesia 

 
Penganut kepercayaan Ugamo Bangsa Batak Arnol Purba yang juga selaku pemohon berjabat tangan 

dengan penganut kepercayaan lainnya yang menyaksikan sidang seusai pembacaan putusan uji materi 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Selasa (7/11/2017). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A 

Oleh: Mufti Sholih - 8 November 2017 
Dibaca Normal 1 menit 
Putusan itu rupanya memberi implikasi pada agama yang sebelumnya 
sudah diakui pemerintah Indonesia. 
tirto.id - Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan penghayat 
kepercayaan tentang kolom agama dalam KTP elektronik. Putusan ini 
membuat aliran kepercayaan kini diakui keberadaannya dalam 

https://tirto.id/topik/ritual-adat-dan-agama-5805ba867cce4c584c708fda
https://tirto.id/topik/ritual-adat-dan-agama-5805ba867cce4c584c708fda
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administrasi kependudukan. Tanpa disadari, putusan itu rupanya 
memberi implikasi pada agama yang sebelumnya sudah diakui 
pemerintah Indonesia. 
 
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pemuda Hindu 
Suresh Kumar mengatakan, Hindu menjadi agama yang paling 
terdampak. “Memang implikasi paling besar di Hindu,” kata Suresh 
Kumar kepada Tirto, Rabu (8/11/2017). 
 
Suresh menyebut, kondisi ini diakibatkan mayoritas aliran kepercayaan 
selama ini menginduk ke Hindu. Hal itu terjadi karena Hindu dianggap 
memiliki banyak irisan kesamaan dengan ajaran kepercayaan mereka. 
 
Suresh mencontohkan penghayat kepercayaan Sikh di India dan Sunda 
Wiwitan. Meski dalam praktiknya mereka masih menganut aliran 
kepercayaan masing-masing, kata Suresh, sebagian penghayat kedua 
aliran kepercayaan menuliskan Hindu dalam KTP-nya. Ini dilakukan 
agar proses adminsitrasi menjadi mudah. 
 
Dengan adanya putusan MK ini, Suresh meyakini, penganut agama 
Hindu tentu akan berkurang. “Itu pasti,” kata Suresh. 
  
 
Meski begitu, Suresh mendukung usaha pemerintah untuk menghargai 
aliran kepercayaan. Sebab sesuai Undang-undang Dasar Republik 
Indonesia 1945, kata dia, setiap warga negara diperbolehkan 
menjalankan kepercayaannya masing-masing. 
 
“Ini menjadi tantangan bagi tokoh dan lembaga-lembaga Hindu untuk 
merespon dengan positif,” ucap Suresh. 
 
Kemarin, Hakim MK Arif Hidayat memutuskan kata “agama” dalam 
Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Administrasi 
Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang tidak 
dimaknai termasuk "kepercayaan". Hal serupa juga berlaku untuk Pasal 
61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) yang dinilai MK tak memiliki kekuatan 
hukum mengikat. 
 
Putusan itu membuat aliran kepercayaan harus diakui. Selama ini, 
penghayat aliran kepercayaan tak dapat mengisi kolom agama dalam 
KTP. Tak hanya itu, penghayat mendapat diskriminasi atas fasilitas 
yang seharusnya didapat terkait administrasi kependudukan. Persoalan 
ini membikin penghayat akhirnya mengajukan gugatan ke Mahkamah 
Konstitusi. 
 



 
Soal putusan ini juga dikomentari pendeta Living Room Community 
Church, Vandy Steven. Vandy menilai, putusan tersebut menjadi dasar 
buat penghayat kepercayaan untuk menentukan kepercayaannya. 
 
Putusan ini, kata Vandy, juga menjadi dasar bagi penghayat untuk tak 
melakukan sinkretisme. Sebab, kata dia, sinkretisme merupakan hal 
terlarang di ajaran Kristen. 
 
“Bila ada penganut Kristen yang menjadi penghayat kepercayaan, ia 
harus melepaskan Kristen dari kolom agamanya,” kata Vandy. 
 
Sementara Staf Humas Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), 
Haryadi, mengatakan, tak ambil pusing dengan putusan tersebut. 
Putusan tersebut tak banyak berpengaruh kepada umat Buddha. 
Sebab, kata dia, tidak ada aliran kepercayaan lain di Buddha. 
 
“Buddha ya Buddha. Cuma secara aliran ajarannya, ada tambahan-
tambahannya,” papar Haryadi. 
 
 (tirto.id - Sosial Budaya)  
 
Reporter: Felix Nathaniel  
Penulis: Mufti Sholih 
Editor: Mufti Sholih 
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Sebagian penghayat Sikh dan Sunda Wiwitan 
menuliskan Hindu dalam KTP-nya. 
 

#Kolom Agama E-KTP 
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Tetua Baduy Minta Sunda Wiwitan Ada 

di Kolom Agama E-KTP 

 
Sejumlah anak warga Baduy Dalam mengantre untuk periksa kesehatan saat acara Baksos Pertamina 

Peduli di Kampung Kadu Ketug, Leuwi Damar, Lebak, Banten, Selasa (18/7). ANTARA FOTO/Weli Ayu 

Rejeki. 

Oleh: Maya Saputri - 22 Agustus 2017 
Dibaca Normal 1 menit 
Tetua masyarakat Baduy Dalam Ayah Mursid meminta agama "Selam 
Sunda Wiwitan" yang dianut warga Baduy dicantumkan pada kolom 
agama e-KTP. 
tirto.id - Tetua masyarakat Baduy Dalam Kampung Cibeo, Desa 
Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Ayah Mursid 
meminta agama "Selam Sunda Wiwitan" yang dianut warga Baduy 
dicantumkan pada kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik. 
 
"Kami berharap keyakinan masyarakat Badui yakni Selam Sunda 
Wiwitan diakui oleh pemerintah dan dicantumkan pada KTP," kata Ayah 
Mursid, di Lebak, Selasa (22/8/2017). 
 
Menurutnya, masyarakat Badui bagian dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI), namun kepercayaan yang dianut rakyatnya tidak 
diakui dalam kolom e-KTP. 
 
Semestinya, pemerintah mengakui secara resmi kepercayaan Selam 
Sunda Wiwitan sebagai agama masyarakat Badui yang merupakan 
peninggalan nenek moyang itu. 

https://tirto.id/
https://tirto.id/tetua-baduy-minta-sunda-wiwitan-ada-di-kolom-agama-e-ktp-cu5m


 
Masyarakat Badui yang tinggal di kawasan Gunung Kendeng itu tentu 
sangat keberatan dengan tidak tercantum agama pada kolom e-KTP. 
 
Dengan tidak tercantum agama itu, kata Ayah Mursid, seolah-olah 
masyarakat Badui tidak memiliki agama, seperti diberitakan Antara. 
 

 
 
Karena itu, pihaknya tidak setuju kebijakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo 
Kumolo yang mengosongkan kolom agama pada e-KTP.  
 
Pengosongan itu diperuntukkan bagi warga negara yang menganut 
aliran kepercayaan. 
 
Masyarakat Badui berjumlah sekitar 11.699 jiwa dan sejak 1970-2010 
kepercayaan mereka tertulis pada kolom KTP.  
 
Namun, saat ini kolom agama yang dicantumkan pada KTP, yakni 
Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 
 
"Kami berharap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla 
bisa mengeluarkan kebijakan melalui undang-undang yang 
memperbolehkan kepercayaan Selam Sunda Wiwitan sebagai agama 
warga Badui masuk kolom KTP," katanya menegaskan. 
 
Begitu pula tetua Badui Dalam Kampung Cibeo Jaro Sami mengatakan 
agama masyarakat Badui hingga kini belum dicantumkan pada kolom e-
KTP, padahal warga Badui merupakan bagian masyarakat Indonesia. 
 
Keyakinan agama yang dianut masyarakat Badui sejak dari leluhur 
nenek moyang, sehingga berharap pemerintah mengakui agama Selam 
Sunda Wiwitan. 
 
"Kami berharap keyakinan yang dianut warga Badui tercantum pada 
kolom identitas KTP Elektronik," ujarnya lagi. 
 
Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia 
(PAK-HAM) Papua Matius Murib saat mengunjungi komunitas warga 
Badui Dalam mengatakan pihaknya akan melindungi masyarakat Badui 
agar keyakinannya itu tercantum pada kolom e-KTP. 
 
PAK-HAM akan memperjuangkan warga Badui sebagaimana 
masyarakat lainnya di Indonesia untuk menerima keinginan kebutuhan 
ekonomi, sosial dan budaya serta sosial, dan juga politik. 



 
Perjuangan itu nantinya dengan memfasilitasi dan mediasi kepada 
pemerintah agar agama Badui Selam Sunda Wiwitan bisa dicantumkan 
pada kolom e-KTP. 
 
Baca juga artikel terkait KOLOM AGAMA atau tulisan menarik 
lainnya Maya Saputri 
(tirto.id - Sosial Budaya)  
 
Reporter: Maya Saputri 
Penulis: Maya Saputri 
Editor: Maya Saputri 
 
 
 
 

Masyarakat Badui Ingin Kepercayaan 

Sunda Wiwitan Ditulis di e-KTP 

 
Orang-orang Badui dalam (pakaian putih) dan orang-orang Badui luar (pakaian hitam) menjelang acara 

puncak Seba Badui di Pendopo Rangkasbitung. tirto.id/Arimacs Wilander 

Oleh: Yuliana Ratnasari, Yuliana Ratnasari - 15 November 2017 
Dibaca Normal 1 menit 
Masyarakat Badui menolak jika kolom agama di e-KTP ditulis dengan 
nama penghayat kepercayaan. Sebab, sejak nenek moyang masyarakat 
Badui menganut agama Selam Sunda Wiwitan. 

https://tirto.id/q/kolom-agama-hvT?utm_source=internal&utm_medium=lowkeyword
https://tirto.id/author/mayasaputri?utm_source=internal&utm_medium=topauthor
https://tirto.id/masyarakat-badui-ingin-kepercayaan-sunda-wiwitan-ditulis-di-e-ktp-cz5G


tirto.id - Masyarakat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, tak 
ingin sebutan 'penganut kepercayaan' ditulis di kolom agama KTP 
elektronik (e-KTP) dan kartu keluarga. 
 
"Kami sangat keberatan dan menolak jika identitas e-KTP dan KK 
agama warga Badui dicantumkan 'penghayat kepercayaan'," kata Santa 
(45), warga Badui, di Lebak, Rabu (15/11/2017), seperti dikutip Antara. 
 
Sejak nenek moyang, masyarakat Badui menganut agama "Selam 
Sunda Wiwitan" dan bukan penghayat kepercayaan. Bahkan, agama 
Selam Sunda Wiwitan lebih dahulu ada dibandingkan dengan organisasi 
penghayat kepercayaan. 
 
Karena itu, masyarakat Badui tentu akan menolak jika ditulis kolom 
agama dengan nama penghayat kepercayaan pada e-KTP maupun KK. 
 
Kementerian Dalam Negeri setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 
yang mengabulkan uji materi UU No. 24 Tahun 2013 tentang 
Administrasi Kependudukan pun diminta segera merealisasikan kolom 
agama masyarakat Badui. 

 
 
 
Apabila masyarakat Badui memiliki e-KTP dengan kolom agama "Selam 
Wiwitan" tentu bisa berpartisipasi pada Pilkada Lebak 2018. 
 
"Kami tidak akan membuat KTP-e jika dicantumkan agama penganut 
kepercayaan," katanya menjelaskan. 
 
Warga Badui lainnya, Samari (65), mengaku sejak 1970-2013 agama 
masyarakat Badui tercantum pada kolom KTP dan KK sebagai agama 
"Selam Sunda Wiwitan." 
 
Namun, pada 2013 sampai 2017 dikosongkan karena adanya UU 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dengan 
diakui enam agama, yakni Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan 
Konghucu. 
 
"Kami berharap pemerintah bisa kembali pada kolom agama di e-KTP 
dan KK dicantumkan 'Selam Wiwitan'," katanya. 
 
Berdasarkan keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah, saat 
ini penulisan aliran kepercayaan di kolom agama bagi para penghayat 
kepercayaan sudah mulai mengerucut dua opsi, yakni ditulis 

https://tirto.id/


kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau penghayat 
kepercayaan.  
 
Usulan itu berdasarkan hasil putusan MK yang menyarankan teknis 
penulisan aliran kepercayaan yang dianut oleh warga di kolom agama 
KTP-e tidak harus ditulis secara spesifik. 
 
Namun, penulisan dua opsi di atas itu belum final dari pemerintah. 
"Kami hingga kini masih mendiskusikan penulisan dua opsi itu dengan 
pihak terkait," katanya. 
 
Baca juga artikel terkait ALIRAN KEPERCAYAAN atau tulisan menarik 
lainnya Yuliana Ratnasari & Yuliana Ratnasari 
(tirto.id - Sosial Budaya)  
 
 
Penulis: Yuliana Ratnasari & Yuliana Ratnasari 
Editor: Yuliana Ratnasari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolom Agama di E-KTP Warga Baduy 

Dikosongkan 

https://tirto.id/q/aliran-kepercayaan-dmS?utm_source=internal&utm_medium=lowkeyword
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Suku Baduy Luar berjalan di Jalan Kebayoran Lama Raya, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017). 

Tirto.id/Arimacs Wilander 

Oleh: Lalu Rahadian - 20 Februari 2018 
Dibaca Normal 1 menit 
Penulisan "Sunda Wiwitan" di kolom agama pada e-KTP warga Baduy 
belum dipenuhi pemerintah. Dalihnya format itu masih sedang dikaji. 
tirto.id - Kementerian Dalam Negeri mengklaim ada 1.407 warga Baduy 
ikut perekaman data massal e-KTP di Desa Kanekes, Banten, pada 12-
19 Februari lalu. Saat itu warga Baduy menginginkan keterangan kolom 
agama ditulis "Sunda Wiwitan". 
 
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan 
Arif Fakrulloh berkata, permintaan warga Baduy belum bisa 
direalisasikan. Alasannya, format penulisan kolom agama atau 
kepercayaan belum disepakati bentuknya hingga kini. 
 
"Kami sudah berikan penjelasan bahwa semua sedang dibahas untuk 
dicari solusi terbaik. Akhirnya mereka mau menerima KTP elektronik 
dengan format sekarang," ujar Zudan dalam keterangan tertulis kepada 
wartawan, Selasa (20/2/2018). 
 
Kolom agama pada e-KTP warga Baduy yang menganut kepercayaan 
pun sengaja dikosongkan. Menurut Zudan, perbaikan data kepercayaan 
akan dilakukan setelah format penulisan kolom keyakinan dipastikan 
pemerintah. 
 

https://tirto.id/
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"Penggantian ini akan mudah karena datanya sudah terekam semua," 
kata Zudan. 
 
Saat menyambangi wilayah Kanekes akhir pekan lalu, Ditjen Dukcapil 
juga melayani penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), 
Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kematian. 
 
Ada 458 warga Baduy yang mencetak ulang e-KTP karena hilang atau 
rusak. Kemudian, pencetakan Akta Kelahiran dan KIA dilakukan untuk 
264 anak. 
 
"Prinsipnya KTP elektroniknya diberikan lebih dulu agar akses 
masyarakat Baduy ke BPJS, Bansos, dan layanan publik lain semakin 
terbuka. Termasuk layanan bila akan buka rekening bank dan memiliki 
identitas saat melakukan perjalanan," ujar Zudan. 
 
Usulan dari masyarakat Baduy sudah lama mencuat. 
Laporan Antara pada Agustus 2018 menyebutkan, tetua masyarakat 
Baduy Dalam Kampung Cibeo, Desa Kanekes, Kecamatan 
Leuwidamar, Kabupaten Lebak Ayah Mursid meminta agama "Selam 
Sunda Wiwitan" dicantumkan pada kolom e-KTP. 
 
"Kami berharap keyakinan masyarakat Badui yakni Selam Sunda 
Wiwitan diakui oleh pemerintah dan dicantumkan pada KTP," kata Ayah 
Mursid, di Lebak, Selasa (22/8/2017). 
 
Menurutnya, masyarakat Badui bagian dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI), namun kepercayaan yang dianut rakyatnya tidak 
diakui dalam kolom e-KTP. Semestinya, pemerintah mengakui secara 
resmi kepercayaan Selam Sunda Wiwitan sebagai agama masyarakat 
Badui yang merupakan peninggalan nenek moyang itu. 
 
 
Baca juga artikel terkait KOLOM AGAMA atau tulisan menarik 
lainnya Lalu Rahadian 
(tirto.id - Sosial Budaya)  
 
Reporter: Lalu Rahadian 
Penulis: Lalu Rahadian 
Editor: Agung DH 
 
 
 

https://tirto.id/q/kolom-agama-hvT?utm_source=internal&utm_medium=lowkeyword
https://tirto.id/author/lalurahadian?utm_source=internal&utm_medium=topauthor


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transkrip Wawancara Mufti Sholih penulis berita “Dampak Putusan MK untuk 

Agama-agama di Indonesia” 

R: Reporter 

N: Narasumber 

 

R: Siapa sih yang awalnya menggagas isu tersebut? 

N: Itu kan waktu itu MK itu mengabulkan permintaan yudisial riview dari 

kelompok penghayat kepercayaan soal kolom agama itu. Nah aku sih waktu 

itu langsung kepikiran kalo minta reporter ke felix ya kalo ini dihapus maka 

kan pasti ada dampak-dampaknya salah satunya ya yang tertulis disini. 

Tadinya kan orang-orang yang tidak beragama, katakanlah yang penghayat 

kepercayaan itu kan banyak, biasanya tu menggunakan namanya e 

mencantumkan agamanya tu agama lain gitu ya. Kaya di cigugur itu jadi 

katolik gitu ya ada juga untuk dibeberapa daerah-daerah di pulau jawa di luar 

jawa itu jadi hindu kaya gitu nah ini akan e berarti kan secara statistic 

kemungkinan nanti akan ada orang-orang yang tadinya beragama apa jadi apa 

gitu dan jumlah pemeluk sebuah agama itu kan jadi kalo dari statistic mungkin 

tahun ini ada seribu ketika itu agama untuk penghayat kepercayaan itu 

dikabulkan dikosongin kan kalo ga salah maka orang itu yang tadinya 

menuliskan hindu jadi mengosongkan, artinya yang tadinya jumlah pengikut 

hindu yang tadinya seribu katakanlah dengan keputusan ini jadi mungkin 

sekitar 700 gitu, jadi ada dampak penyusutannya. Ini secara aku berbicara dari 

segi statistiknya bahwa pengikut sebuah agama itu kemungkinan akan 



berkurang itu aja. awalnya ingin melihat bahwa putusan ini bukan hanya 

menguatkan posisi kelompok yang tadinya minoritas tapi juga punya dampak 

kepada yang mayoritas gitu. Langgam tirto itu kan seperti itu ya 

mengadvokasi minoritas bahwa semua orang juga punya hak  

R: Berarti yang awalnya ngusulin isu itu mas sendiri? 

N: Ini kalo di tirto ini memang ada beberapa usul yang di sendiri ada juga yang 

e kalo seingetku si ini didiskusikan bersama-sama ya aku juga ikut ngumpul 

mutusin ide disaat itu. Ya emang di tirto itu proyeksi tu dibuat bukan 

berdasarkan si anu punya apa tapi didiskusikan dulu kira-kira angle nya mau 

kemana ininya mau kemana kaya gitu.  

R: Gimana sih cara nentuin keputusan di ruang redaksi? 

N: Biasanya kami diskusi aja kira tadi si akbar punya ide apa si e punya ide apa 

ada dua lagi editor itu di jogja mas aziz namanya yang satu ryo harin yang ga 

bisa dating. Kami diskusi di grup watsapp kan karena emang ga semuanya di 

Jakarta gitu. Jadi kami berdiskusi gitu, kami ada tema A kira-kira yang ingin 

kita lihat itu apa aja. A isu itu udah terlalu banyak misalkan soal e-ktp ini, 

dampak ini kan jarang ga dibicarain oleh orang lain, orang lain bicara soal 

putusan ini menghargai keberagaman segala macem, tapi tidak melihat pada 

sisi dampak yang ada. Itu itu kemudian kami berpikir angle apa yang tidak 

dipikirkan oleh orang lain. 

R: Pas nentuin ini ada yang berat sebelah ga sih mas, harusnya isu ini bukan yg 

itu? 

N: Karena ini isunya biasa sih ya bukan isu yang krusial banget, maksudnya 

bukan dalam arti isu yang magnitude nya akan gede gitu kaya pilpres gitu ini 

balance aja ga sampe gimana-gimana. 

R: Kalo terkait jangka waktunya. Sejak kapan si pencarian berita ini dimulai? 

N: Ini proyeksi dikerjakan hari apa ya, lupa, putusan itu hari apa. Biasanya gini 

ini peristiwanya hari ini besoknya itu kan kami ada pendalaman-pendalaman 

besoknya itu udah langsung dikerjakan. Bisa jadi kalopun misalkan bisa 

dikerjakan hari ini ya hari ini. Tulis langsung publikasi. Oke ini kita arahin 

kessini ya, oke tambahin kesini ya, oke siapa yang ngerjain misalkan si A gitu 

kita langsung kasih ke dia. A dikasih deadline misalkan dua jam tiga jam udah 

ngerjain. Karena ini running news ya maksudnya bukan indepth gitu. Kalo 

indepth atau investigasi butuh waktu berhari-hari. Kalo running news itu kan 



semacam sekarang ada peristiwa apa editor berdiskusi kira-kira ini belum ada 

yang ngambil yaudah disorder ke reporter, reporter harus ngerjain  

R: Sumber-sumbernya dari mana aja ya mas? 

N: Kalo ini sih pure narasumber semua. Kalo Irfan teguh kana da semacam 

membaca literature lagi kalo di mild report gitu. Kalo di current isu sama hard 

news lebih ke running news aja, jadi ada peristiwa apa kami kejar hari itu juga 

gitu.  

R: Ada kesulitan ga sih mas? 

N: Berita yang ditulis oleh reporter itu di desain oleh redaksi, oleh editor, ada 

berita yang memang di desain oleh editor dalam rangka gini. Kita mencari 

angle yang lain ada juga yang inisiatif si reporter kaya reporter lagi jalan 

kemana gitu ya tiba-tiba ada kecelakaan masa harus nunggu arahan dari editor 

yak an itu ga mungkin yak an itu pasti dia akan langsung bikin. Tapi kalo 

untuk isu-isu tertentu itu memang kadang em bukan kadang ya tapi untuk isu-

isu tertentu ada pendalamannya lagi itu hasil diskusi editor terus kami juga 

nanya-nanya juga ke reporter e ada apa yang menarik gitu kira-kira yang bisa 

didalami gitu. Angle A misalnya belum oke nanti editor akan mendiskusikan 

lagi peristiwa ini kira-kira harus didalami itu apanya gitu. Itu nanti hasilnya 

dikirim ke reporter kemudian dikerjakan, diperintahkan kepada reporter untuk 

dikerjakan. 

R: Ada komentar dari pembaca gitu ga sih mas? 

N: Komentar pasti ada, untuk yang ini saya lupa ya. Sepengetahuan saya untuk 

berita hard nws itu kurang, bukan berarti ga diliat Cuma bukan kajian utama 

kan, karena tirto lebih mengarah e lebih memperlihatkan prespektif yang e 

untuk berita ini tu seingetku lumayan bagus si responnya, ya meskipun ada 

cebongers. 

 

 

R: Maksudnya respon seperti apa mas? 

N: Ya maksudnya ada orang yang berpikir secara jernih, pembaca tirto itu kan 

bukan pembaca yang bodoh intinya berpendidikan s1, walaupun kadang ada 

sma atau yang mau kuliah gitu. Ya responnya ada yang menganggap bahwa 

untuk kelompok cebongers itu dianggap jokowi mulai menghargai agama lain 

gitu penghayat gitu. Meski tidak sedikit dari orang-orang kampreters 



menganggap ngapain sih. Kita tidak bisa untuk konteks saat ini kita tidak bisa 

melepaskan bahwa fenomena cebongers kampreters itu memang meramaikan 

apapun, hari ini misalkan tadi twitter saya bilang lagi nonton apa komennya 

copras capres. 

R: Kalo narasumber sendiri ada komentar gitu? 

N: Kalo narasumber sih engga terlalu ya. Komunikasinya sih ga langsung ke 

saya, langsung ke reporter. Mungkin ya mereka, e pihak manapun yang tidak 

diberikan akses ketika orang menghargai pasti akan mengapresiasi kan? Kamu 

tiba-tiba dapet dop kemudian dari tim advokasi senat yang ngadvokasi kamu 

supaya dapet beasiswa gitu kamu mengajukan ke dekanat gitu ditolak terus 

sama dekanat terus ada pihak yang mau mengadvokasi kamu untuk 

mendapatkan beassiswa kamu pasti mau kan pengapresiasinya. Nah itu aja. 

R: Tanggapannya mas sendiri terkait isu ini? 

N: Ya sebagaimana yang menjadi prespektif kami gitu. Kalo setiap kelompok 

setiap orang kan punya hak ya. Siapa sih yang gamau hak nya dihargai. Buat 

saya yang kaya gini itu mereka harus dikasih haknya karena saya pun mungkin 

ketika saya dilarang untuk solat saya akan protes gitu itu aja sih. Ga perlu 

berpikir dengan terlalu rumit. Dasar aja ya orang pengin beribadah dengan 

caranya dia ya berikan aja. Bahwa kemudian itu benar salah ya itu urusan dia 

itu aja sih.  

R: Mas tahu ga sih sunda wiwitan itu seperti apa? 

N: Secara pribadi saya gat ahu banget si soal sunda wiwitan. Ada beberapa orang 

yang saya kenal ya dibilang sinkretisme juga buka gitu karena konon tradisi 

kepercayaan ini kan sudah ada jauh sebelum agama-agama luar Indonesia ini 

hadir gitu. Kamu bisa ngobrol sama agus haris munandar dosen arkeologi di 

UI dulu untuk beberapa waktu saya sempet ngikut-ngikut dia apa ya penelitian 

gitu. Dia pernah cerita ke saya di sunda itu ada yang namanya sang hyang 

taya, sang hyang yang ga ada yang ga wujud gitu. Makanya kemudian orang 

sunda lama itu mencoba menjustifikasikan ketidakmampuan mereka terhadap 

daya gaib itu dengan wujud batu gitu. Tradisi batu itu hanya sebagai 

simbolitas aja. Belakangan, tapi saya belum pernah mengkroscek keterangan 

agus haris munandar dengan naskah. Karena naskah-naskah yang ada kan 

Bahasa-bahasa lama saya yang jelass tidak bisa membacanya filolog lah yang 

mungkin bisa membacanya. Nah ini berkembang lama sampai akhirnya di 

kerajaan pasundan lama di bogor gitu islam masuk eh hindu masuk, budha 

masuk kemudian islam masuk kepercayaan ini akhirnya sinkretis banyak 



pemeluk-pemeluk para penghayat ini sinkretis dengan konsep agama yang 

ada. Jadi ya seperti yang mungkin sekarang ada yang caara semedi gitu. 

Sejauh itu yang saya tau 

R: Prosedur peliputan di tirto itu seperti apa? 

N: Biasanya setiap sore itu kami ada rapat, rapat redaksi per desk ya mild report 

ada sendiri, indepth ada sendri, tapi kalo yang jelas setiap sore itu editor 

current isu itu akan mendiskusikan kita e bukan sore lah malem sekitar jam 8 

malem kami mulai mantau dulu perkembangan isu yang lagi rame itu apa baru 

kami akan ambil beberapa tema untuk kami diskusikan lebih lanjut, 

didiskusikan lebih lanjut, dicarikan angle yang kira-kira bisa dikerjakan untuk 

besok. Missal Cuma dua tema gitu terus dipecah jadi empat angle bari siang 

hari ini kaya hari ini siang itu ada proyeksi lanjutan gitu. Nah reporter yang 

mengeksekusi. 

R: Pendapat mas sendiri tentang agama marginal di Indonesia 

N: Pendapat saya pribadi ya itu urusan mereka sih. Kalo saya sih berpandangan 

siapapun itu, tiap orang dia punya hak untuk hidup dia punya hak untuk 

beribadah dia punya hak untuk kaya untuk berusaha gitu maksudnya untuk 

berpolitik pun bahkan. Tapi tidak ada satu pun pihak manapun yang punya 

hak untuk melarang hak orang lain. Saya nebayangin bisa ngerasain gitu kalo 

solat gitu susah, ngebayangin kalo emm oiya waktu di bali tu saya ngerasain 

nyari masjid itu susah banget gitu. Saya ngebayangin gitu yang selama ini 

orang-orang yang punya agama berbeda dengan saya dia pengen menjalankan 

ibadahnya terus dihalangin. Bukan dihalangin, tidak dapat akses kesitu, betapa 

menderitanya orang itu. Pada akhirnya berikanlah setiap orang hak mereka 

untuk beribadah selama tidak mengganggu yang lain. Missal kasus meiliana 

itu menurut saya si mei ini wajar ajaberbicara keyakinan “tolong itu sound 

systemnya (toa masjid) jangan terlalu mengganggu saya”. Buat saya yang 

salah bukan meilana apalagi dengan prespektif islam gitu ya yang salah 

bukannya meiliana tapi orang orang islami kenapa kita kan sadar bahwa ada 

orang nonmuslim kenapa dia harus memaksakan. Sekarang gini deh dibalik 

aja posisinya orang muslim yang harus selalu ngedengerin nyanyian orang di 

gereja akan kaya gimana. Akhirnya kan bisa jadi kaya riziq ngomong 

sembarangan apa sih ini ga penting. Udahlah masalah kepercayaan itu 

masalah seeseorang, jadi jangan urusin kepercayaan orang lain kalo mau 

diberikan ya. Adil itu kan bukan berarti sama sama gitu tapi sesuai dengan 

porsi gitu. Kamu harus adil karena kamu punya kebutuhan hidup yang lebih 

banyak sebagai mahasiswa atau kamu dengan adek kamu kamu butuh laptop 



kamu beli satu masa adek kamu harus dikasih juga bukan sama-sama tapi 

porsinya yang sama gitu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transkrip wawancara Irfan Teguh 

 

R : Siapa si mas yang pertama kali ngusulin isu tersebut? 

N : O ini tentang produksi teksnya ya? 

R : Iya mas tentang produksi berita  

N : Itu waktu itu tahun berapa ya itu tadi artikelnya? Sebetulnya waktu itu 

saya masih jadi contributor ya, karena saya masuk kesini tu februari 2018. Cuman 

emang kenal beberapa editor, waktu itu kalo ga salah ada putusan dari MK ya. 

Pokoknya ada satu putusan yang intinya merugikan teman-teman emm, orang-

orang sunda wiwitan. Nah salah satu editor minta saya nulis, karena selama jadi 

contributor saya kan tinggal di Bandung, isu-isu yang saya tulis itu primordial 

ya, tema-tema kesundaan yang saya tulis. Tentang waktu itu ada e macan cisewu 

yang jadi perbincangan itu kan, yang lucu gitu. Nah saya nulis dari sudut pandang 

prabu siliwanginya. Waktu itu yaudah kamu tulis tentang sejarah sunda wiwitan 

dan lain-lain. Nah karena saya di bandung aktif di komunitas-komunitas sejarah 

namanya komunitas aleut, kami sering berkunjung ke beberapa komunitas sunda 

wiwitan, salah satunya itu di cirendeu, cimahi, deket kota bandung itu ada 

namanya kampong cirendeu. Mereka makanan sehari-harinya itu dari singkong, 

secara keyakinan sebenarnya bukan sunda wiwitan tetapi hampir sama. Mereka 



disebutnya agama madrais ini masuk tokoh cigugur kuningan yang dibawa ke 

cirendeu agamanya itu. Ya hampir sama kaya sunda wiwitan sih, mereka lebih 

menekankan pada kesundaannya, alam, harmoni alam dengan manusia dan lain-

lain seperti itu. Kemudian ketika suruh nulis itu oke saya kebayanglah, akhirnya 

saya tidak melakukan reportase ke lapangan ya, karena dicerita itu kan kalo mba 

tahu ada beberapa, kita bukan desk ya, bukan desk hukum, olahraga, bukan, 

tetapi ada mild, current issue, indepth, sama hard news, nah saya berada di mild 

report.  Nah mild report itu ceritanya cenderung timeless gitu, meskipun tetep 

kita sebagai newsroom mengikuti isu, makanya ketika ada itu isunya tentang 

sunda wiwitan, tetapi saya prespektifnya ke sejarahnya seperti itu. Yaudah saya 

dengan pengalaman-pengalaman sering ngobrol sama teman-teman sunda 

wiwitan terus riset kepustakaan akhirnya dikumpulkanlah macam-macam 

kepercayaan marginal orang-orang yang khususnya di sunda yah. Saya juga buka 

bukunya tentang kebudayaan sunda edi s ekadjati tentang agama yang di kanekes 

baduy. Kemudian agama perjalanan, itu memang di kabupaten bandung masih 

ada apa ya, kalo di islam semacam mesjidnya, dan itu aman-aman aja di pinggir 

jalan persis gitu. Meikarta winata, yaudah saya dikompilasi aja sebetulnya dijahit 

gitu. Dijahit dengan lead seperti apa. Kemudian saya di yang yang, konteksnya 

yang actual itu kemudian dicigugur itu ada konflik agrarian. Jadi tanah ulayat 

milik adat itu entah kenapa diaku sebagai tanh negara kalo tidak salah. 

Kemudian, tokoh-tokoh disana melakukan demo dengan mereka tidur di lahan-

lahan yang akan diserobot pemerintah. Saya masukkan konteks itu, jadi 

konteksnya temen-temen di sunda wiwitan ataupun emm kepercayaan ini bukan 

hanya secara agama ya atau marginal tetapi ya secara administrative. Saya punya 

kenalan di cirendeu itu ketika mereka mau bikin rekening bca itu suka ada 

formulir ya, pilihan agama, dipilihan itu ada agama lainnya. Ketika dia memilih 

itu gaboleh sama petugasnya. Pilihlah yang lima ini atau islam, saya sunda 

wiwitan kalo milih lainnya akan susah pak dia bilang gitu, akhirnya dia gamau, 

akhirnya ga damai gitu, akhirnya ga bikin rekening bcanya, jadi secara 

administratif pun mereka masih ada diskriminasi, nah jadi proses produksinya 

seperti itu. Saya kumpulkan data-datanya, digabungkan dengan pengalaman, 

dijahit jadilah tulisan mild report gitu. 

R : Awalnya kenapa gitu bisa muncul isu itu? 

N  : Waktu itu saya belum gabung di tirto, tapi yang namanya newsroom itu 

kan semuanya mengikuti apa yang sedang dibicarakan dunia istilahnya gitu. 

Kayak sekarang orang lagi rame ngomongin tentang penodaan agama di tanjung 

balai, Asian games, terus sabuk faris rm ditangkap, newsroom itu mengikuti 

semua itu. Karena namanya news kan kebaruan gitu kan. Nah mungkin ketika itu 

temen-temen newsroom disini wah ada sesuatu nih di MK putusan. Nah di tirto 

yang saya tau ketika ada isu itu kalo hard news udah jelas secara berita-berita 



factual, mild report ini yang agak unik sebetulnya, mild ini diposisikan sebagai 

timeless kita pinter-pinter cari prespektif gitu nah kemudian ketika terpikirkan 

seperti itu dia inget ke saya yang suka nulis tentang sunda ya jadilah dilempar 

akhirnya gitu. Itu nulis tentang ini ya. Waktu maung cisewu itu juga temen-temen 

menulis dari segi estetikanya kalo editor saya bilang kita harus cerita bahwa 

maung itu dalam alam pikiran masyarakat sunda itu seperti apa. Kaitkan dengan 

prabu siliwangi, yaudah saya seperti itu. Jadi ada beberapa prespektif gitu ketika 

isu itu muncul. 

R : Saat isu itu muncul mas ada disini (di tempat kerja) atau dimana? 

N : Saya waktu itu di bandung, di calling gitu 

R : Sejak kapan si mas pencarian berita itu dimulai sampe akhirnya 

dipublikasi? 

N : Biasanya saya produksinya sehari, besoknya naek. Tetapi kalo sangat 

mendesak, kalo pagi-pagi itu isunya, sore udah naik. Malah, sebetulnya ketika 

saya udah gabung, kemarin sastrawan Hamsad Rangkuti meninggal. Ketika dia 

meninggal, sebenernya karena kita tu ga ada desk ya saya menulis apapun boleh, 

olahraga, politik dan lain-lain. Tetapi karena hobinya akhirnya kaya lapak 

masing-masing gitu. Ketika sastrawan meninggal saya secara otomatis harus 

nulis itu akhirnya. Pak hamsad rangkuti meninggal kemarin pagi-pagi saya nulis 

sore selesai malam itu naik. 

R : Proses pencariannya berapa lama? 

N : Lagi-lagi, karena mild report ya mungkin selama12 jam itu berjalan 

R : Berarti selama 24 jam sudah langsung 

N : Langsung, yang lama risetnya sebetulnya. Kalo menulisnya relative 

cepet. 

R : Risetnya bisa berapa lama? 

N : Untuk contoh yang sunda wiwitan ya. Waktu itu ngasih tahunya jam 9 

pagi. Sampe ashar lah. Ashar itu langsung nulis magrib selese. Besoknya naik 

pagi-pagi seinget saya seperti itu ya. 

R : Sumbernya darimana aja mas? 

N : Internet dan buku, kebetulan di komunitas saya juga banyak sekali buku, 

karena proses pencarian buku itu gini karena saya punya pengalaman baca ketika 

saya ada sesuatu isu. O dibuku itu ada. Karena kalo tidak ada pengalaman baca 

kan saya sulit. Misalnya di buku a ada tapi saya belum baca jadi saya gatau. Buku 



edi s ekadjati juga ya meskipun dia banyak kanekesnya ya. Karena kan kalo udah 

baca tau o disitu. 

R : Gimana si mas prosedur peliputan kalo di tirto? 

N : Sebagai penulis mild report atau reporter nih? Karena teman-teman hard 

news itu di Jogjakarta tidak di Jakarta. Kita punya kantor juga di Jogjakarta, tapi 

kalo ada isu-isu mereka produksi berita pendek berita 1 menit 1 menit durasi 

bacanya. Ada current isu sama hardnews juga diproduksi reporternya disini. 

Temen-temen reporter sekarang di luar banyaknya. Karena saya di desk mild 

report, mild report kadang-kadang liputan tetapi kebanyakan ee via pustaka. Saya 

jarang keluar. sekali-kali liputan tapi kebanyakan disini. Kalo temen-temn 

reporter yang produksi current isu sama hard news setiap hari di luar. Seminggu 

sekali kesini kalo ada rapat. Saya sebaliknya. Kalo temen-temen indepth, mereka 

jarang keluar, tetapi kalo ada satu isu investigasi bisa berminggu-minggu di luar. 

Jadi kalo dari empat itu yang paling banyak di kantor itu temen-temen mild report 

kaya saya ini. Tapi kalo libur gitu ada isu ya sekalian aja liputan gitu. 

R : Gimana sih pengalaman mas dalam meliput? 

N : O waktu itu waktu jadi contributor masih ada temen-temen univeristas 

Telkom itu mereka buka lapak bacaan gratis di kampus. Tapi ada beberapa buku 

yang mungkin dianggap berbahaya, padahal itu terbitan tempo yang serial 

komunis itu kemudian dilarang oleh pihak rektorat. Saya sama editor, lu di 

bandung kan liput kesana. Untuk menemui temen-temen mahasiswa yang 

kemudian yang di stor gampang ya, saya tinggal wawancara dua sampe tiga gitu. 

Cuma yang susah ngehubungin pihak rektoratnya, sampe bolak balik akhirnya 

saya wawancara via telpon gitu biar cover both side kan. Ya kaya gitu aja sih 

sebetulnya. 

R : Ada kesulitan ga sih mas waktu nulis ini? 

N : Karena itu tema yang sudah biasa untuk saya, kan saya juga orang sunda 

jadi tidak ada kesulitan dan kalo kecenderungan saya nulis masa lampau, kalo 

sekarang kan nulis yang kekinian justru agak kesulitan. Misalkan isu kalo faris 

rm ditangkap saya tidak akan bicara tentang narkobanya. Saya akan menulis 

bagaimana sejarah faris rm. Saya lebih ke prespektif masa lalunya. 

R : Ada ga sih mas komentar dari pembaca? 

N : Tulisan itu cukup ramai yah. Komentar ada banyak, ada puluhan saaya 

ga inget. Kebanyakan si dari mereka simpati bahwa kaum-kaum minoritas ini 

kenapa ga dikasih hak segala macem, ya kebanyakan simpati. Di fb apalagi ig 

R : Kalo komentar dari orang sunda wiwitan ga mas? 



N : Saya kurang tau ya kalo itu, karena mereka kan tidak memproklamirkan 

dirinya sebagai sunda wiwitan, bahwa saya seorang wiwitan 

R : Tanggapan mas sendiri terkait sunda wiwitan, seberapa banyak sih mas 

tau? 

N : Sunda pasti di jabar ya, setau saya tidak banyak ya. Tetapi apa ya, 

banyak anak muda, temen saya juga ada anak muda ngasih ondangan nanti ada, 

minggu depan ada acara di cigugur kuningan. Itu kampungnya madrais iya itu 

juga wiwitan. Tidak banyak tetapi kelihatannya banyak anak muda yang mulai 

tertarik gitu. Malah dicigugur itu ada satu permpuan yang doctor atau apa gitu, 

dia memlilih untuk menjadi sunda wiwitan dengan alasan-alasan tertentu. Bukan 

trend ya, mungkin menjadi e banyak menarik minat anak-anak muda sih, tapi ga 

banyak.  

R : Ada peranan orang lain ga mas waktu nulis ini? 

N : Engga saya sendiri 

R : Menurut mas sendiri gimana sih kondisi agama marginal saat ini di 

tengah hangatnya isu SARA? 

N : Kalo saya selalu berpikir gini ya negara itu, negara tidak bisa melarang 

keyakinan seseorang. Kaya ahmadiyah ya papan namanya bisa dihancurkan, 

tetapi keyakinan itu kan dalam hati ga bisa dihancurin gitu. Kalo mereka mau 

melarang agama seperti itudakwahnya diperkuat dalam agama mayoritas tentu 

saja ya. Jadi menurut saya, orang nyembah batu ga bisa dilarang keyakinannya 

kan dlam hati gitu. Keyakinan itu bukan tempat bisa dihancurkan, rumah bisa 

dihancurkan tetapi keyakinan dalam hati. Tapi dalam konteks sebagai hak asasi 

ya tentu ga bisa dibenarkan ya. Kaya sunda wiwitan juga saya kira kenapa mereka 

masih bertahan. Ya artinya kerja-kerja agama mayoritas tidak bisa menyentuh 

mereka. tapi kalo buat saya yak an sesuai dengan undang-undang ya, bahwa 

kemerdekaan apa kepercayaan terhadap Tuhan dilindungi oleh undang-undang, 

nah ini kan berarti percaya kepada siapa saja kan. Disana tidak secara eksplisit 

menyebutkan kepada enam agama. Jadi kondisinya ya memang seperti itu kalo 

menurut saya. Kalo saya pribadi e agama apapun, kepercayaan apapun hak 

menjadi warga negara tidak harus kepatok kepada enam itu. Tetapi masalahnya 

ketika dikelompokkan menjadi enam itu menjadi menjerat hak mereka terhadap 

administrative, hak tanah, hak keamanan gitu. Padahal kan di undangundang 

tidak disebutkan enam itu. Dan pengelompokkan itu kan berdasarkan agama 

mayoritas aja kan, yang kecil-kecil itu ga dihitung. Dan disuku-suku itu banyak 

sekali kan, agama sunda wiwitan juga saya kira itu banyak kaya lapisan-

lapisannya gitu. 

 



  



Balasan e-mail Produksi teks berita Maya Saputri 

 

Siapakah yang menggagas isu tersebut? 

Jawab: Untuk setiap isu yang di-running hari itu dari proyeksi editor, karena 

saya editor Hard News/HN (berita itu masuk di HN) jadi dari saya usulannya. 

Mengapa memilih isu tersebut? Apa yang melatar belakanginya? 

Jawab: Pemilihan isu yang akan tayang hari itu mempertimbangkan beberapa 

hal, salah satunya tren yang sedang ramai diperbicangkan. Soal pencantuman 

kolom agama bagi penganut Selam Sunda Wiwitan sedang ramai 

diperbincangkan dan merupakan isu yang penting karena menyangkut hak 

sebagai warga negara untuk diakui kepercayaan yang dianut. 

Bagaimana keputusan dalam ruang redaksi? Apakah terjadi perdebatan atau 

muncul opsi-opsi lain? 

Jawab: Saat penentuan angle, kami sudah sepakat untuk menyajikan laporan 

yang seimbang, baik dari sisi pemerintah maupun sisi penganut Sunda Wiwitan.  

Sejak kapan pencarian berita mulai dilaksanakan? 

Jawab: Pencarian berita dimulai sejak isu yang dilontarkan Mendagri Tjahjo 

Kumolo ini bergulir. Tirto mulai running isu ini 

Bagaimana prosedur peliputan berita di tirto.id? Apakah ada syarat/kebijakan 

tertentu? 

Jawab: Semua pengambilan keputusan di Tirto dilakukan lewat proses 

diskusi sebelum menentukan angle, di tingkat editor, dilontarkan di grup 

untuk didiskusikan hingga tahap eksekusi pencarian berita. 

Berapa lama memproduksi teks berita tersebut hingga akhirnya dapat dimuat? 

Jawab: Untuk pemberitaan ini, karena mengambil dari Antara, hanya 

sebagai pelengkap tidak butuh waktu lama. Namun, kami tetap mencari 

konfirmasi dari pihak lain, seperti Kemendagri, sebagai penyeimabng 

agar laporannya cover both side. 

Darimana saja sumber teks tersebut berasal? 

Jawab: Sumber teks ini diambil dari wawancara narasumebr dan kantor 

berita Antara sebagai tambahan sumber dan latar belakang serta konteks 

isu. 

Bagaimana pengalaman penulis ketika meliput dan menulis teks berita? 



Jawab: Tak ada kesulitan yang cukup berarti, karena narasasumber juga mudah 

dihubungi saat itu. 

Apakah terdapat peranan orang lain dalam membantu pencarian berita? 

Jawab: Kontak narsum didapat dari grup redaksi. 

Apakah ada kesulitan yang dihadapi oleh penulis? Baik ketika menulis maupun 

saat terjun ke lapangan. 

Jawab: Selama pengerjaan, tak ada kesulitan yang cukup berarti. 

Seberapa banyak penulis mengetahui sunda wiwitan? 

Jawab: Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan 

alam dan arwah leluhur (animisme dan dinamisme) yang dianut oleh 

masyarakat tradisional Sunda. Agama Sunda Wiwitan juga memiliki unsur 

monoteisme purba, yaitu di atas para Dewata dan Hyang dalam pantheonnya 

terdapat dewa tunggal tertinggi maha kuasa yang tak berwujud yang disebut 

Sang Hyang Kersa yang disamakan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Saat ini 

penganut Sunda Wiwitan sudah bisa mencantumkan kolom kepercayaan di 

KTP mereka. 

Apakah ada komentar pembaca terkait pemberitaan tersebut? Bagaimana 

komentarnya? 

Jawab: Belum sempat mengecek mengenai komentar yang dimaksud. 

Apakah narasumber berita membaca teks yang telah dipublikasi? Bagaimana 

tanggapannya? 

Jawab: Belum sempat meengecek ke narsum, tapi sejauh ini tidak ada 

protes dari yang bersangkutan. 

Bagaimana tanggapan penulis terkait kondisi agama marginal saat ini ditengah 

maraknya isu yang berkaitan dengan agama? 

Jawab: kalo menurut penulis, saat ini memang hak-hak kaum agama 

marginal dibatasi ruang geraknya, ini merupakan pr bagi pemerintah ya 

bagaimana caranya agar diskriminasi terhadap kaum minoritas itu 

dihapuskan. Dan sebagai warga negara yang baik kita juga harus 

merangkul mereka agar mereka merasa ada, jangan melihat mereka 

dengan sebelah mata lah intinya. 

Jawab: Kalau menurut penulis, saat ini memang hak-hak kaum agama marjinal 



Balasan email Yuliana Ratnasari 

 

Siapakah yang menggagas isu tersebut? Editor 

Mengapa memilih isu tersebut? Apa yang melatar belakanginya? Karena 

kasusnya sudah lama tapi tidak segera ada penyelesaian padahal sudah 

menjelang pilkada serentak 2018, yang mana kolom agam di e-KTP 

diperlukan. 

Berita ini juga dilatarbelakangi putusan MK pada 7 November 2017 yang 

mengabulkan permohonan para penghayat kepercayaan agar dapat 

menuliskan kepercayaannya di kolom agama/kepercayaan yang sebelumnya 

dilarang undang-undang. 

Bagaimana keputusan dalam ruang redaksi? Apakah terjadi perdebatan atau 

negosiasi? Keputusan diambil oleh editor, mengingat isu tersebut sedang 

ramai. Tidak ada perdebatan. 

Sejak kapan pencarian berita mulai dilaksanakan? Sejak putusan MK tadi 

keluar, selama beberapa hari ke depan isu soal aliran kepercayaan ini pasti 

ramai diperbincangkan. Karena itu berita ini dirilis. 

Bagaimana prosedur peliputan berita di tirto.id? Apakah ada 

syarat/kebijakan tertentu? Liputan harus berimbang, cover both side. 

Sumber dan narsumber di berita harus jelas. 

Berapa lama memproduksi teks berita tersebut hingga akhirnya dapat 

dimuat? Beberapa jam. 

Dari mana saja sumber teks tersebut berasal? (buku, percakapan, dsb) Dari 

situs berita Antara News, saya tulis ulang menambahkan background 

peristiwa. Meninjau ke situs MK juga terkait putusan soal aliran 

kepercayaan ini untuk memastikan. 

Bagaimana pengalaman penulis ketika meliput dan menulis teks berita? 

Karena pada dasarnya produksinya dengan menulis ulang dari situs web 

Antara – yang mana Tirto berlangganan di situ – tidak turun lapangan, jadi 

tidak cukup sulit. Karenanya, perlu dicantumkan sumber dari Antara pada 

satu kutipan. Selain itu, perlu dikroscek ulang soal pernyataan narasumber, 

background peristiwa, dan sumber UU di kasus ini. 

Apakah kesulitan yang dihadapi oleh penulis? Meski hard news, tidak harus 

berupa berita singkat, tetap harus mendalam, berimbang, dan harus 

diverifikasi. 



Apakah ada komentar pembaca terkait pemberitaan tersebut? Bagaimana 

komentarnya? Tidak mengikuti komentar pembaca, tapi sejauh ini tidak ada 

setahu saya. 

Apakah narasumber berita membaca teks yang telah dipublikasi? 

Bagaimana tanggapannya? Tidak. 

Bagaimana tanggapan penulis sendiri terkait tulisan yang ditulis? Sudah 

cukup baik, narasumber dan sumber berita jelas, dan berimbang. 

Apakah terdapat peranan orang lain dalam membantu pencarian berita? 

Tidak 

Apakah penulis mengetahui sejarah umum Sunda Wiwitan? Mengetahui 

sebatas bahwa Sunda Wiwitan merupakan salah satu aliran kepercayaan di 

Indonesia yang masih tumbuh sampai saat ini dan penganutnya cukup 

banyak. 

Balasan email Lalu Rahadian 

 

Siapakah yang menggagas isu tersebut? 

Isu digagas bersama tim redaksi (Saya, editor) 

 

Mengapa memilih isu tersebut? Apa yang melatar belakanginya?  

Pemilihan isu karena hal tersebut sedang ramai diperbincangkan saat itu. 

Kemudian, isu tersebut juga tergolong penting karena menyangkut hak warga 

negara dalam mendapat pelayanan publik, dalam hal ini e-KTP. 

 

Bagaimana keputusan dalam ruang redaksi? Apakah terjadi perdebatan atau 

muncul opsi-opsi lain? 

Tidak Ada perdebatan dalam proses pembuatan naskah itu. 

 

Sejak kapan pencarian berita mulai dilaksanakan? 

Pencarian berita sebenarnya sudah dilakukan lama, karena isu tersebut 

sempat ditayangkan dalam beberapa tulisan sebelumnya. Saat itu isu bergulir 

kalau tidak salah sejak awal Februari. Sebelumnya bahkan pernah ada 

pembahasan, namun tidak semasif pada Februari. 

 

Bagaimana prosedur peliputan berita di tirto.id? Apakah ada syarat/kebijakan 

tertentu? 

Prosedurnya, wartawan mendapat arahan dari editor untuk mengejar isu-isu 

terkini dan penting bagi masyarakat. Selain itu, wartawan juga bisa improvisasi 

mengejar isu sendiri sesuai perkembangan lapangan. 

 

Syarat tertentu tidak ada. Terpenting, semua berita harus berimbang dan 

http://tirto.id/


ditulis berdasarkan narasumber yang cukup serta terpercaya  

 

Berapa lama memproduksi teks berita tersebut hingga akhirnya dapat dimuat? 

Tidak lama, hanya butuh waktu sekitar kurang dari setengah jam. 

 

Dari mana saja sumber teks tersebut berasal? (literatur, percakapan, dsb) 

Dari pers rilis dan percakapan via pesan singkat 

 

Bagaimana pengalaman penulis ketika meliput dan menulis teks berita? 

Tentu berbeda-beda. Jika menulis hardnews, bobot pekerjaan lebih enteng. 

Lain halnya jika menulis berita yang sedikit panjang karena membutuhkan 

kemampuan menembus narsum kunci yang biasanya sulit dan berjumlah lebih 

dari seorang.  

 

Apakah terdapat peranan orang lain dalam membantu pencarian berita? 

Editor. 

 

Apakah kesulitan yang dihadapi oleh penulis? 

Sejauh ini tidak ada. Biasanya hanya masalah teknis seperti menumpuknya 

order, sementara perkembangan isu di lapangan berjalan cepat. 

 

Seberapa banyak anda tahu mengenai sunda wiwitan? 

Tidak sebanyak penganutnya. Hehehe 

 

Apakah ada komentar pembaca terkait pemberitaan tersebut? Bagaimana 

komentarnya? 

Saya tidak memperhatikan komentar pembaca. 

 

Apakah narasumber berita membaca teks yang telah dipublikasi? Bagaimana 

tanggapannya? 

iya dan tidak ada tanggapan spesifik yang diberikan narasumber. 

 

 


