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PROLOG 
 

Eksistensi dan Resistensi Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan 

Rakhmat Hidayat, PhD 

 

Masyarakat Sunda Wiwitan masih berkembang di beberapa daerah di Jawa Barat. 

Sunda Wiwitan secara umum merupakan bentuk kepercayaan atau religi yang 

berkembang di tanah Pasundan, Jawa Barat. Dalam kepercayaannya, Sunda 

Wiwitan mempercayai akan kehadiran kekuasaan tertinggi yang biasa disebut 

sebagai sang hyang kersa atau gusti sikang sawiji-wiji (Tuhan yang tunggal). "Sunda 

Wiwitan, secara umum merupakan bentuk kepercayaan atau religi yang 

berkembang di tanah Pasundan (khususnya kerajaan Pajajaran) Jawa Barat" Sang 

hyang kersa, dipercaya oleh pemeluk Sunda Wiwitan hidup di tempat yang tinggi 

dan agung yang disebut sebagai Buana Agung atau Buana Nyungcung. Dalam 

kepercayaan Sunda Wiwitan, mereka setidaknya mempercayai ada tiga macam 

lapisan kosmologis dunia; Pertama adalah Buana Agung yang merupakan tempat 

gusti sikang sawiji-wiji berada; Kedua adalah Panca Tengah tempat manusia, 

binatang, dan hewan hidup; Ketiga adalah Buana Larang, tempat roh-roh jahat 

bersemayam. Selain secara kosmologis membagi dunia pada tiga macam lapisan, 

secara filosofis pemeluk Sunda Wiwitan juga membagi konsep peranan hidup 

manusia menjadi tiga macam peran dan atau ketentuan yang disebut sebagai tri 

tangtu. Konsepsi tri tangtu ini lebih mengacu pada pandangan akan konsepsi 

keseimbangan peneguh dunia dan dilambangkan dengan raja sebagai sumber 

wibawa, rama sebagai sumber ucap (yang benar), dan resi sebagai sumber tekad 

(yang baik). Salah satunya yang masih bertahan adalah komunitas ADS di Cigugur, 

Kuningan Jawa Barat. Cigugur adalah sebuah desa di lerang Gunung Ciremai yang 

sekarang sudah menjadi sebuah kelurahan atau bahkan kecamatan. Secara 

administratif, Cigugur terletak di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang berjarak 

sekitar 35 km ke arah selatan kota Cirebon, atau sekitar 168 km dari kota Bandung. 

 

Komunitas penghayat ADS merupakan sebuah komunitas adat yang muncul sekitar 

tahun 1848 yang didirikan oleh seorang pria bernama Pangeran Sadewa Alibassa 

Kusuma Wijaya Ningrat atau yang lebih dikenal sebagai Pangeran atau Ki Yayi 

Madrais. Komunitas penghayat ADS mengidentifikasikan diri mereka dengan istilah 

penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Istilah penghayat 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut mereka mengacu dari 

perilaku penghayatan yang secara utuh dilakukan dalam keyakinan, ucapan, dan 

perbuatan mereka sehari-hari (sir, rasa, pikir) terhadap ‘getaran-getaran’ dari Dzat 

Tuhan yang berasal dari dalam diri maupun yang berasal dari luar diri mereka. 



iv 

 

Penggunaan istilah untuk mengidentifikasikan diri mereka sebagai komunitas 

penghayat ADS, menurut mereka lebih pada identifikasi yang dilakukan oleh pihak 

luar kelompok khususnya yang dimulai oleh kolonial Belanda untuk mengidentifikasi 

kelompok sosial yang menganut dan menjalankan ajaran-ajaran yang diberikan oleh 

Pangeran Sadewa Alibassa Wijaya Kusuma Ningrat atau yang lebih dikenal sebagai 

Madrais. Meskipun istilah ADS merupakan hasil dari identifikasi atau panggilan yang 

diberikan oleh kolonial Belanda, beberapa dari mereka merasa tidak keberatan 

dengan panggilan tersebut asalkan dengan ‘catatan’ istilah ADS tersebut bukan 

mengacu pada pengertian bahwa mereka telah membentuk sebuah agama baru 

melainkan lebih pada pemaknaan dalam kata per kata didalamnya. Agama dimaknai 

sebagai ageman (pegangan) atau bisa juga sebagai aturan gawe manusa (aturan 

hidup manusia), sedangkan  Djawa Sunda  mengacu pada sebuah singkatan 

Adjawat Lan Adjawab Roh Susun-Susun kang den tunda yang berarti memilih dan 

menyaring getaran-getaran yang ada di alam semesta yang senantiasa berinteraksi 

dan mempengaruhi dalam hidup manusia. 

 

Buku ini adalah kompilasi tulisan dari hasil penelitian lapangan (field work) mata 

kuliah Hubungan Antar Kelompok dan Gerakan Sosial. Kegiatan field work 

dilaksanakan pada tanggal 3-7 November 2016. Buku ini memang bukan pertama 

yang membahas Sunda Wiwitan di Cigugur tetapi berupaya memperkaya kajian 

Sunda Wiwitan sebagai dinamika kepercayaan lokal yang masih bertahan di 

Indonesia. Sebagai upaya memperkaya kajian tersebut, harapannya buku ini 

menjadikan diskusi tentang komunitas Sunda Wiwitan lebih menarik. Selamat 

Membaca ! 
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Bab 1 
Meraih Pengakuan di Negeri Sendiri : Upaya Advokasi Masyarakat Komunitas 
ADS dalam Mendapatkan Pengakuan Negara 
 
Adhma Saida, Anita Ayu Syahfitri, Ismanti Diah Lautani, Lisa Diah Permatasari, Sri 
Rahayu  
 
Pendahuluan 
Dalam menjalani kehidupan, manusia membutuhkan suatu kepercayaan maupun 
agama sebagai pegangan atau pedoman hidup. Pedoman atau pegangan hidup ini 
merupakan sesuatu yang dianggap sakral karena menyangkut nilai-nilai yang 
dianggap benar. Kepercayaan dan agama menjadi sesuatu yang sangat penting 
dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan kepercayaan dan agama menjadi 
suatu hal yang dapat memenuhi kebutuhan rohani manusia agar mendapatkan 
ketenangan jiwa dan raga. Indonesia sendiri merupakan negara dimana rakyatnya 
memiliki kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Jika dilihat, Indonesia 
memiliki banyak sekali kepercayaan lama yang diwariskan oleh nenek moyang dan 
digunakan sebagai pedoman hidup. Namun, di Indonesia sendiri kepercayaan lama 
tersebut masih terdengar asing dan hanya segelintir orang saja yang masih 
menganut kepercayaan lama.  
 
Masuk-masuknya agama baru seperti Islam, Kristen, Hindu dan Budha ke Indonesia 
membuat penganut kepercayaan lama mulai terkikis dan lebih memilih untuk 
memeluk agama-agama baru. Banyaknya  masyarakat yang mulai menganut 
agama-agama baru membuat pemerintah mengupayakan regulasi mengenai 
pemeluk agama-agama baru. Sejauh ini, ada lima agama yang diakui oleh 
pemerintah Indonesia yaitu Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Buddha dan satu 
kepercayaan yaitu Konghucu. Diakuinya satu kepercayaan baru di Indonesia yaitu 
Konghucu nyatanya memberikan efek yang luar biasa serta kecemburuan tersendiri 
bagi penganut kepercayaan lama yang belum diakui kepercayaan oleh pemerintah 
sehingga mereka ingin kepercayaan yang mereka anut juga mendapat pengakuan 
dari pemerintah Indonesia. Adapun kepercayaan lama tersebut ialah Agama Djawa 
Sunda atau (selanjutnya) ADS. 
 
ADS merupakan sebuah kepercayaan lama yang sudah ada di Indonesia. 
Kepercayaan ini juga disebut sebagai Karuhun Urang yang artinya tradisi nenek 
moyang. Atau biasa juga disebut sebagai agama Sunda Wiwitan. ADS sendiri 
memiliki pusat penyebaran di daerah Cigugur, Kuningan, Jawa Barat dan dibawa 
oleh seorang pangeran bernama Pangeran Ali Basa Kusuma Wijayaningrat atau 
biasa dipanggil Kyai Madrais. Regulasi yang belum jelas bagi pemeluk kepercayaan 
lama membawa keresahan tersendiri khususnya masyarakat komunitas ADS. 
Masyarakat ADS merasakan sulitnya mendapatkan hak-hak sebagai warga negara 
karena tersandung masalah kepercayaan. Masyarakat ADS merasakan 
ketidakadilan karena tidak bisa mendapatkan pengakuan dari negara berupa 
pencatatan sipil karena tidak mengisi kolom agama yang diharuskan. Sementara 
kepercayaan yang dianut oleh masyarakat ADS tidak tercantum dalam kolom agama 
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yang harus diisi saat ingin mengurus pencatatan sipil. Sulitnya mendapatkan 
pengakuan dari negara berupa pencatatan sipil membuat masyarakat ADS 
mengalami suatu kekerasan sistemik. Adanya kekerasan sistemik ini membuat 
masyarakat ADS merasa pemerintah telah “pilih kasih”. Padahal di Indonesia hal ini 
di tegaskan di dalam Konstitusi Negara yang mengakui keberadaan masyarakat 
hukum adat, yaitu di dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 yang 
menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan bangsa, masyarakat dan prinsip-prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang1. Hal inilah yang 
menyebabkan masyarakat ADS berusaha untuk melakukan perlawan dengan cara 
upaya-upaya advokasi demi mendapat pengakuan dari negara. Upaya advokasi 
ialah pembelaan demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan 
masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam 
menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum2.  
 
Dalam melakukan penelitian, kami menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk 
melihat bagaimana perjuangan komunitas ADS dalam mendapatkan hak nya diakui 
bangsa sendiri dan pada catatan administrasi/ catatan sipil. Data yang kami peroleh 
bersifat deskriptif analitik, yaitu memperolehnya dengan turun lapangan hasil 
pengamatan, hasil wawancara, hasil dokumentasi, hasil analisis, dan hasil catatan 
lapangan. Penelitian ini berfokus pada masyarakat komunitas ADS yang ada di 
Cigugur, Kuningan dan Masyarakat ADS sendiri merupakan masyarakat adat yang 
menganut kepercayaan Sunda Wiwitan yang dibawa oleh seorang pemuka bernama 
Kyai Madrais atau Pangeran Ali Basa Kusuma Wijayaningrat. 
 
Latar Belakang Sejarah ADS 
Kata “wiwitan” secara harfiah berarti asal mula. Sedangkan Sunda Wiwitan secara 
literal berarti Orang Etnis Sunda Awal atau awal mula orang Sunda. Sunda Wiwitan 
yang sejauh ini dianggap oleh para antropolog Indonesia sebagai salah satu konsep 
sistem religi dan identitas masyarakat Sunda khususnya masyarakat Baduy atau 
Kanekes. Berdirinya komunitas ADS atau yang sekarang disebut Paguyuban Adat 
Cara Karuhun Urang (PACKU) tidak terlepas dari Tokoh komunitas ADS yaitu Kyai 
Madrais atau Pangeran Sadewa Alibassa Kusuma Wiiaya Ningrat.  Beliau adalah 
keturunan kepangeranan Gebang Cirebon. Kyai Madrais mengajarkan agama Islam, 
kepada santri dan murid-muridnya dianjurkan untuk selalu menghargai cara dan ciri 
kebangsaan sendiri (sunda) dan tidak dibenarkan menjiplak dan memakai budaya 
bangsa lain.  Dalam ajarannya, Kyai Madrais menitikberatkan pada kesadaran 
kebangsaan sebagai dasar dari kesadaran serta iman kepada Tuhan, kepercayaan 
yang benar-benar mengerti dan dapat merasakan keagungan Tuhan serta 
menyadari fungsi hidup selaku manusia dan bangsa. 

                                                            
1 Hayatul Ismi, “Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional”, E-
journal. vol 3 no. 1. 2013, Hlm 2. diakses dari : portalgaruda.org. 
2 Ni Komang Sutrisni, “Cara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap 
Masyarakat Tidak Mampu”. Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015, hlm. 3. 
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Ajaran yang didirikan oleh Madrais berbeda dengan ajaran pada umumnya. Selain 
mengajarkan mengenai kerohanian Islam, Madrais juga mengajarkan ajaran-ajaran 
dari agama-agama lain dengan lebih menonjolkan cara-cara tradisi Sunda dalam 
praktik-praktik ibadah dan kesehariannya. Pedoman tersebut menjadi dasar dari 
kesadaran berprikemanusiaan dalam mewujudkan cinta kasih terhadap sesamanya. 
Dengan munculnya cinta kasih itu melahirkan kesadaran berbangsa dan bernegara 
yang merupakan syarat mutlak terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.  
Ajarannya sangat menonjolkan unsur budaya bangsa dalam tuntunannya itu,  Maka 
Kyai Madrais disebut-sebut mendirikan ADS. Kyai Madrais wafat pada tahun 1939, 
dan kepemimpinannya dilanjutkan oleh anaknya, Pangeran Tedjabuana, dan 
kemudian oleh cucunya, Pangeran Djatikusuma. Menurut Djatikusuma tuntunan 
yang diberikan oleh kyai dikenal di kalangan pesantren saat itu dengan sebutan ADS 
yang merupakan ajaran yang berasal dari tanah Jawa dan tanah Sunda. Penamaan 
atau pelabelan agama pada ADS juga bukan oleh sang Kyai sendiri,  justru oleh 
kalangan awam termasuk pemerintah kolonial Belanda.  Adanya permakaian kata 
Agama inilah yang kemudian dijadikan bahan polemik kalangan masyarakat Islam 
saat itu karena dianggapnya sang Kyai membentuk agama baru.   
 
Selanjutnya,  Belanda menyadari dan akhinya curiga pada peguron atau perguruan 
Kyai Madrais yang tidak hanya mengajarkan soal-soal agama dan kerohanian saja,  
tetapi juga mengobarkan perlawanan. Tetapi, ajarannya yang tidak sama dengan 
ajaran di pesantren lainnya sangat membantu dan menggembirakan Belanda untuk 
melancarkan politik adu dombanya. Terjadilah adu domba itu, Kyai Madrais 
diberitakan melakukan pemerasan, penipuan seperti yang dilakukan terhadap 
Sutawijaya Pangeran Gebang dahulu.  Pada tahun 1901 sampai dengan tahun 1908 
Kyai Madrais dijebloskan ke penjara dan diasingkan ke Merauke. Keluarga yang 
ditinggalkan diawasi secara ketat, dan para pengikutnya dilarang menjalin hubungan 
dengan keluarganya.  
 
Sepeninggalnya Kyai Madrais, perjuangan dilanjutkan oleh putranya Pangeran 
Tejabuana Alibasa yang sering disebut “Rama Pangewedar” atau “Rama Penerus".  
Pada tahun 1964 menjelang meletusnya G-30 SPKI dilarang oleh Panca Tunggal 
PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) di bawah Kejaksaan Negeri 
setempat. Pada saat G-30 SPKI tahun 1964 pimpinan ADS membubarkan para 
pengikutnya karena takut para pengikutnya tersebut dianggap sebagai anggota dari 
PKI. Setelah dibubarkan para pengikut ADS pun menganut agama lain seperti 
katolik, islam, dll. Dan  pada masa pemerintahan Orde Baru, para pemeluk agama 
ini mengalami kesulitan karena pemerintah hanya mengakui keberadaan lima 
agama, yaitu Islam, Kristen (Protestan), Katolik, Hindu dan Buddha. Pada  akhir 
1960-an, ketika pemerintah Orde Baru menolak mengakui keberadaan ajaran 
Madrais, banyak pengikutnya yang kemudian memilih untuk memeluk Islam atau 
Katolik. 
 
Ada beberapa versi mengapa aliran ini dilarang. Sebagian menyebutkan 
pelanggaran itu karena aliran ini tidak memiliki kitab suci, atau persyaratan umum 
untuk diakui sebagai agama resmi. Sistem perkawinan yang dianut mengabaikan 

https://id.wikipedia.org/wiki/1939
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tedjabuana&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Kristen
https://id.wikipedia.org/wiki/Katolik_Roma
https://id.wikipedia.org/wiki/Hindu
https://id.wikipedia.org/wiki/Buddha
https://id.wikipedia.org/wiki/1960-an
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kelaziman agama resmi. sebagian lain menyebutkan ajaran aliran ini menyimpang, 
dan dianggap meresahkan masyarakat sekitar, khususnya kaum santri yang menjadi 
mayoritas masyarakat Cigugur. 
 
Problematika Masyarakat Agama Djawa Sunda dalam Pencatatan Sipil 
Pencatatan sipil merupakan suatu bentuk hak bagi warga negara. Tapi di sisi lain, 
masyarakat ADS mengalami kesulitan dalam mengurus pencatatan sipil. Padahal 
seperti yang diketahui bahwa pencatatan sipil merupakan hal yang sangat penting 
bagi warga negara untuk bisa mendapatkan hak-hak lain sebagai warga negara 
seperti hak memperoleh pendidikan, pekerjaan dan pelayan masyarakat lainnya. 
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya pada bagian pendahuluan bahwa 
masyarakat ADS mengalami suatu kekerasan yang disebut oleh Ibu Dewi Kanti 
selaku aktivis Sunda Wiwitan sebagai kekerasan sistemik. Melalui penuturan yang 
disampaikan oleh Ibu Dewi Kanti saat mengisi perkuliahan umum di Paseban, 
Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, demi mendapatkan pengakuan dari negara berupa 
pencatatan sipil, masyarakat ADS dipaksa untuk memilih salah satu agama yang 
tertera dalam formulir pencatatan sipil. Padahal disana tidak ada pilihan untuk para 
penganut kepercayaan lama seperti Sunda Wiwitan.  
 
Pengalaman tidak menyenangkan sering dirasakan oleh masyarakat ADS ketika 
ingin memperoleh hak-hak mereka sebagai warga negara. Salah satunya adalah di 
bidang pendidikan. Seperti yang diketahui bahwa sekarang pemerintah 
memberlakukan sistem online dalam penerimaan siswa baru untuk sekolah-sekolah 
negeri. Hal ini dilakukan agar penyeleksian lebih transparan dan tanpa ada 
kecurangan. Tapi di sisi lain, ini menjadi kendala bagi anak-anak yang menganut 
ADS. Pada saat mereka ingin mendaftar ke sekolah yang diinginkan secara online, 
mereka diharuskan memilih salah satu dari kolom agama yang tersedia pada form 
pendaftaran. Tapi karena tidak ada Agama Djawa Sunda/Sunda Wiwitan tercantum 
di form pendaftaran tersebut, maka form tersebut tidak bisa valid. Dengan adanya 
hambatan form yang tidak valid karena tidak sesuai dengan prosedur sistem, maka 
yang terjadi adalah anak-anak penganut ADS tidak bisa mendaftarkan diri mereka 
secara online di website online penerimaan siswa baru sekolah negeri. 
 
Demi memperjuangkan hak pencatatan sipil, beberapa masyarakat ADS ada yang 
memilih untuk mengisi salah satu kolom agama yang ada di dalam form catatan sipil. 
Masyarakat ADS seakan bersembunyi dibalik kepercayaan atau agama lain yang 
tidak mereka anut untuk mendapatkan hak mereka berupa pencatatan sipil. 
Sementara mereka yang masih berpegang teguh pada kepercayaannya dan 
memiliki prinsip idealis, lebih memilih untuk melakukan perlawanan dengan cara 
tidak melakukan pencatatan sipil atau mengajukan keberatan dengan melakukan 
tuntutan kepada pemerintah demi keadilan para penganut kepercayaan lama. 
 
Mengejar Pengakuan di Negeri Sendiri 
Masyarakat ADS merupakan masyarakat adat yang menganut kepercayaan Sunda 
Wiwitan yang dibawa oleh seorang pemuka bernama Kyai Madrais atau Pangeran 
Ali Basa Kusuma Wijayaningrat. Masyarakat ADS demi mendapatkan pengakuan 
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dari Negara, mereka melakukan berbagai upaya yang ditempuh. Upaya-upaya yang 
ditempuh itu adalah lewat berbagai jalur pemerintah dan lembaga sipil (KOMNAS 
HAM, KOMNAS Perempuan, LBH, dll). 
 
Pertama, melalui jalur pemerintah sejak jaman Ir. Soekarno masyarakat adat mereka 
bergabung di Badan Kongres Kebathinan Indonesia (BKKI) dari tahun 1958-1970an 
hingga Ir. Soekarno wafat. Ketika masih bergabung di BKKI masyarakat adat atau 
penghayat kepercayaan lokal dilindungi sebagai bentuk pengakuan dari negara, dan 
saat jaman Presiden Soeharto sempat ada peraturan dalam Garis-Garis Besar 
Haluan Negara (GBHN) mengenai hubungan antar pemeluk agama dan penganut 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus tetap dijalin. Meskipun ada 
peraturan tersebut, dalam pelaksanaan dilapangan masalah hak-hak sipil dari dulu 
sampai saat ini belum bisa direalisasikan bagi masyarakat adat yang tidak 
berorganisasi. Namun, ada kesempatan bagi kaum penghayat yang berorganisasi 
sesuai dengan UU Adminduk pasal 1 bahwasannya perkawinan untuk penghayat 
kepercayaan atau masyarakat komunal adat wajib dicatat oleh pemuka penghayat. 
Karena masyarakat adat payung hukumnya kurang kuat dalam UU Adminduk, jadi 
dalam pembuatan akta perkawinan, kelahiran dan kematian masih sulit karena 
belum ada perlindungan hukum. 
 
Kedua, upaya-upaya lainnya yang dilakukan untuk memperjuangkan masalah hak-
hak sispil tersebut adalah dengan bergabung sebagai pendiri sekaligus sebagai 
anggota Indonesian Conferencee on Religion and Peace (ICRP) yang terdiri dari 
tokoh-tokoh lintas agama. Masyarakat ADS juga melakukan audiensi dengan 
Presiden Gusdur supaya bisa dicatatkan masalah akta perkawinan, kelahiran dan 
kematian serta mengenai ususlan KTP. Tetapi karena Presiden Gusdur dilengserkan 
upaya tersebut belum terselesaikan. 
 
Selanjutnya upaya yang dilakukan masyarakat ADS adalah temu wicara dengan 
MPR dari fraksi komisi dua yang menangi masalah hukum dan hak-hak sipil. 
Masyarakat ADS memperjuangkan hak-hak kepercayaannya bersama penghayat 
kepercayaan dari daerah lain yaitu masyarakat Parmalin (Batak), Kaharingan, 
Alutodolo, masyarakat Tolotan (agama suku Sulawesi). Bersama-sama 
memperjuangkan untuk bisa diakui kepercayaan dan kesetaraan dalam hak-hak 
sipilnya, karena prinsipnya UUD 1945 sudah menaungi seluruh rakyatnya namun 
dalam realisasinya UU dan PP dibawahnya sering kali bertolak belakang dengan 
UUD 1945. Selain bergabung di lembaga ICRP masyarakat ADS juga meminta 
permohonan bantuan dalam memperjuangan hak-hak sipil terhadap Masyarakat NU 
dan Muhamadiyah yang tergabung di Masyarakat Dialog Antar Agama (MADIA). 
 
Kemudian upaya yang dilakukan oleh masyarakat ADS adalah melalui advokasi 
kepada Komnas Perempuan membuat surat rekomendasi untuk pemerintah. Selain 
itu, kepada Lemabaga Bantuan Hukum, Komnas HAM juga meminta dukungan 
dalam memperjuangkan hak warga Negara. Selain melalui Lembaga Bantuan 
Hukum (LBH)  tersebut mereka juga mendapat dukungan dari LBH Universitas 
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Indonesia dan Universitas Padjajaran yang ikut andil dalam mengadvokasi masalah 
hak-hak sipil.  
 
Dalam memperjuangkan hak-hak sipilnya masyarakat ADS memiliki kendala-
kendala yang dialami yaitu untuk pembuatan akta nikah petugas catatan sipil tidak 
mau menuliskannya sebab payung hukumnya belum kuat. Namun akhirnya bisa 
dicatatkan asalkan perkawinan itu tercatat melalui pemuka penghayat, karena 
masalah pernikahan sangat penting dan berkaitan dengan berbagai administrasi 
seperti hak waris, perijinan tanah atau jual beli tanah dan administrasi lainnya. 
Selain itu, kendalanya dalam pengisian form untuk KTP dalam kolom agama 
masyarakat ADS kadang dituliskan nama agama lain seperti Islam atau Katholik. 
Walaupun pada akhirnya saat ini dalam kolom agama di KTP masyarakat ADS diberi 
kode ( - ). Kemudian permasalahan dalam pembuatan akta kelahiran yang tidak 
memiliki surat nikah hanya nama ibunya saja yang dicantumkan sementara nama 
ayah tidak dicantumkan. Hingga akhirnya saat ini akta kelahiran sudah bisa 
dicatatkan dengan nama ibunya yang dicantumkan dan nama ayah hanya ditulis 
keterangannya sebagai pengakuan terhadap anak yang dilahirkan. 

 
Gambar 1.1 KTP Warga Sunda Wiwitan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Temuan Lapangan 
 
Usaha-usaha demi usaha terus dilakukan oleh masyarakat ADS dalam 
memperjuangkan hak-hak mereka agar dapat mendapat pengakuan dari negara. 
Ada beberapa hal yang masih diperjuangankan masyarakat ADS dan berharap 
kedepannya dapat terwujud. Adapun hal-hal yang masih diperjuangkan masyarakat 
ADS diantara yaitu seperti pencanangan kurikulum pendidikan agama leluhur, 
pemutihan akta kelahiran dan pembuatan akta perkawinan adat. Masyarakat ADS 
sedang berusaha untuk membuat kurikulum pendidikan agama leluhur. Hal ini 
bertujuan agar siswa penganut kepercayaan lama atau kepercayaan leluhur dapat 
mengenyam pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya. Masyarakat ADS juga 
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berusaha untuk melakukan pemutihan akta kelahiran dan pembuatan akta 
perkawinan adat. Meskipun saat ini masyarakat ADS sudah bisa membuat akta 
kelahiran dan akta perkawinan, namun bagi mereka tetap merasakan kekerasan 
sistemik dan merasa dibedakan. Hal ini dikarenakan adanya kalimat “yang 
perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undang” pada 
akta kelahiran dan akta perkawinan. 

 
Gambar 1.2 Akta Kelahiran Sunda Wiwitan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Temuan Lapangan 
 

Advokasi Masyarakat ADS sebagai Bentuk Gerakan Sosial Baru 
Gerakan sosial biasanya selalu identik dengan ha-hal yang bersifat kelas. Seperti 
pembelaan mengenai kepemilikan sumber daya, hak-hak pekerja dan sebagainya. 
Berbagai macam gerakan sosial yang bersifat kelas sudah sering kita jumpai. Tapi 
saat ini, gerakan sosial tidak hanya berpusat pada pembelaan mengenai hal-hal 
yang bersifat kelas. Tetapi juga mencakup hal-hal yang bersifat nonkelas seperti 
pengakuan suatu identitas kelompok tertentu. Timbulnya gerakan sosial melalui 
advokasi merupakan respon dari adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap 
karena pemerintah telah gagal dalam mengakomodasi kebutuhan dasar rakyat. 
Gerakan sosial advokasi tidak hanya berpusat dalam dimensi kelas semata seperti 
sosial-ekonomi-politik, namun juga merespon isu-isu nonkelas. Gerakan sosial 
advokasi yang merespon isu-isu nonkelas ini disebut sebagai gerakan sosial baru.3 

                                                            
3 Makinuddin, Tri Hadiyanto, 2006, Analisis Sosial, Bandung : Yayasan AKATIGA, hlm. 25, diakses dari 
https://books.google.co.id/books?id=xRrOr9BPwOEC&pg=PA25&lpg=PA25&dq=advokasi+dan+gerak
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Adanya berbagai upaya advokasi yang dilakukan oleh masyarakat ADS merupakan 
suatu bentuk atau contoh darinya adanya gerakan sosial baru yaitu gerakan sosial 
advokasi di tengah-tengah masyarakat. Gerakan sosial ini muncul didorong karena 
masyarakat ADS merasa bahwa pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan atau 
hak mereka sebagai warga negara Indonesia yang menganut kepercayaan lama 
atau kepercayaan leluhur. Hal tersebut mendorong masyarakat ADS untuk 
melakukan gerakan sosial advokasi demi mendapatkan hak-hak mereka sebagai 
warga negara melalui berbagai macam cara mulai dari jalur pemerintahan hingga 
jalur sipil. 
 
Secara pengertian, advokasi merupakan suatu usaha yang sistematis dan 
teroganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan 
yang berpihak kemasyarakatan secara bertahap maju.4 Advokasi pada dasarnya 
terdiri dari tiga jtipe yaitu advokasi kasus, advokasi kelas dan advokasi legislatif. 
Advokasi kasus merupakan advokasi yang berupaya untuk membantu klien agar 
mendapatkan sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Advokasi 
kelas adalah pelayanan advokasi bagi kelompok klien atau segmen penduduk yang 
memiliki masalah yang sama. Sementara itu, advokasi legislatif lebih kepada 
advokasi yang dilakukan dalam proses pembahasan undang-undang.5 Berdasarkan 
dari berbagai upaya advokasi yang dilakukan oleh masyarakat ADS, advokasi 
masyarakat ADS ke dalam advokasi kelas. Seperti yang dijelaskan bahwa advokasi 
kelas merupakan advokasi yang menyangkut untuk mendapatkan hak-hak dalam hal 
sumber atau pelayanan sosial. Disini, masyarakat ADS berupaya melakukan 
advokasi agar mendapatkan pelayanan sosial yaitu berupa pencatatan sipil seperti 
pembuatan KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, akte perkawinan sebagai bentuk 
dari adanya pengakuan negara atas mereka. 
 
Kesimpulan  
Gerakan sosial pada dasarnya tidak hanya menyangkut pada hal-hal yang 
berhubungan dengan pembelaan seputa kepemilikan sumber daya atau hal-hal yang 
berhubungan dengan kelas. Tetapi juga mencakup pada aspek nonkelas seperti 
pengakuan identitas suatu kelompok tertentu. Hal tersebut dapat terlihat dari 
gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat ADS dimana masyarakat ADS ini 
melakukan gerakan sosial melalui advokasi demi mendapatkan pengakuan dari 
negara. Berbagai macam cara dilakukan masyarakat ADS demi mendapatkan 
pengakuan dari negara. Mulai dari jalur pemerintahan hingga jalur sipil. Meskipun 
saat ini masyarakat ADS sudah mulai mendapatkan hak mereka dalam hal 
pengakan dari negara. Tetapi mereka tetap merasakan adanya pembedaan antara 
masyarakat penganut kepercayaan lama dengan masyarakat penganut agama-
agama baru yang memiliki regulasi serta payung hukum yang kuat. 

                                                                                                                                                                          
an+sosial&source=bl&ots=ueu97FH3ox&sig=-X88N-E3GkLFf-
QZUhcuMKYDWJ8&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=advokasi%20dan%20gerakan%20sosial
&f=false 
4 Teuku Zulyadi, 2014, “Advokasi Sosial”, Jurnal Al-Bayan Vol. 21 No. 30, hlm. 63. (jurnal.ar-
raniry.ac.idindex.phpbayanarticledownload124113) 
5 Ibid, hlm. 69. 
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Belum adanya regulasi serta payung hukum yang kuat bagi masyarakat penganut 
kepercayaan lama membuat masyarakat penganut kepercayaan lama tidak bisa 
mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara. Pemerintah seharusnya 
bergerak cepat dalam menangani hal ini. Sebab, hak-hak warga negara merupakan 
suatu hal krusial dan negara wajib menjamin bahwa warga negara mendapatkan 
hak-hak berupa perlindungan hingga pengakuan.  

Skema 1.1 Alur Advokasi Masyarakat ADS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sumber : Hasil Analisis (2016) 
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Bab 2 
Pola Kepemiminan Masyarakat Sunda Wiwitan, Cigugur, Kuningan 
 
Paima Nidya Putri, Rika Aprilia Vionita, Sutri Wijayanti Kusuma, Via Anggria Wisanti, 
Yulista Kusuma Wardani. 
 
Pendahuluan 
Pemimpin adalah bagian penting dalam suatu gerakan. Seorang pemimpin yang 
baik sangat dibutuhkan dalam suatu tujuan kelompok menjangkau suatu tujuan.  
Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang memuat dua hal pokok yaitu pemimpin 
sebagai subjek, dan yang dipimpin sebagai objek. Kata pimpin mengandung 
pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga 
menunjukkan ataupun memengaruhi. Seorang pemimpin harus mempunyai 
kebijaksanaan tentunya meelebihi anggotanya. Pemimpin mempunyai tanggung 
jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari 
yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak semua orang 
mempunyai kesamaan dalam menjalankan kepemimpinannya.  
 
Masyarakat penganut ADS telah sejak masa kemerdekaan mengalami diskriminasi. 
Oleh sebab itulah, seorang pemimpin yang mampu mengayomi mereka dan menjadi 
panutan yang baik sangat diperlukan. Dari masa ke masa, pemimpin penganut ADS 
mampu diandalkan dari segi pertahanan ataupun spiritualitasnya. Begitupula pola 
kepemimpinan ketiga pangeran tersebut dapat dengan jelas diingat oleh masyarakat 
setempat. Rupanya, kepemimpinan ketiga pangeran tersebut memiliki efek yang 
cukup baik bagi masyarakat penganut ADS. Menurut Glassman Edward, 1999 
dalam Nursalam (2007) pola kepemimpinan adalah kemampuan yang digunakan 
untuk memengaruhi bawahan supaya sasaran organisasional dapat dicapai. Oleh 
sebab itu, pola kepemimpinan seorang pemimpin harus benar-benar 
memperhitungkan tentang tujuan yang akan dicapai oleh kelompok. Pola 
kepemimpinan belum selalu apa yang diperkirakan tetapi adalah pola yang 
dipersepsikan oleh bawahannya.  
 
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif dalam 
pelaksanaannya dilakukan melalui: teknik survey, studi kasus (bedakan dengan 
suatu kasus), studi komparatif, studi tentang waktu dan gerak, analisis tingkah laku, 
dan analisis dokumenter. Dalam masa penelitian yang dilaksanakan bersama 
kelompok lain dengan tema penelitian yang berdeda-beda, kami melakukan 
penelitian di Desa Cigugur, Jawa Barat. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, 
kami menyusuri Desa Cigugur dan mencari informan yang tepat. Desa yang nyaman 
dan tentram tersebut memiliki pemandangan yang luas dan udara yang sejuk. 
Ketenangan didesa tersebut sangat membuktikan pluralisme yang mereka ciptakan 
dan membentuk situasi yang tentram.  
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Tiga Periodisasi Kepemimpinan Paseban 
 
A. Pangeran Madrais 
Madrais adalah seorang keturunan bangsawan yang berasal dari keraton Gebang. 
Nama aslinya adalah Sadewa Alibassa Koesoema Widjajaingrat.6 Pada jaman 
kepemimpinan Pangeran Madrais Alibasa dimana kondisi bangsa memang tengah 
dalam situasi terjajah, pada saat leluhur pangeran madrais ada beberapa pola 
kepemimpinan dari zaman Pangeran Suta Jaya (Gebang), dimana kerajaan gebang 
dihancurkan karna melakukan perlawanan secara fisik. Ketika gebang dihancurkan, 
pangeran suta jaya yang tidak memiliki anak laki-laki, namun memiliki putri yang 
bernama ratu Janggi, ratu Janggi menikah dengan pangeran Wisnu dan melahirkan 
pangeran Madrais. Pangeran Madrais sebagai putra gebang membuat keselamatan 
hidupnya tidak dapat terjamin dengan baik, oleh karena itu beliau dititipkan dan 
diakui anak oleh Ki Sastrawadana yang notabenenya yaitu cigugur, sehingga 
pemerintah kolonial tidak menaruh curiga dan mempersalahkannya. 
 
Setelah pengurusan Madrais di ambil alih oleh kakeknya yang berprofesi sebagai 
guru ngaji, maka ia tak jauh dari nilai dan norma keagamaan islam yang kuat. 
Setelah itu ia menjadi santri dan menggembala dari pesantren-pesantren yang 
terkenal pada masanya dan mendalami ilmu agama islam tersebut. Namun, ia mulai 
bersentuhan dengan ilmu-ilmu kebatinan dan mistik, dan ia lebih gemar terhadap hal 
tersebut, sehingga ia menarik diri dari pesantren. Ia merasa mendapat mulai 
menggembara ke tempat-tempat suci dan keramat.7 
 
Setelah ia mendalami ilmu kebatinan tersebut, ia menggunakan ilmunya dan 
memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat dan ia dianggap sebagai tokoh 
penting. Ia dianggap memiliki kharisma dimana nasehat-nasehat yang bijak serta 
kebaikannya dalam mengamalkan ilmunya menyentuh masyarakat Cigugur. Sejak 
saat ini perlahan pengikut Pangeran Madrais meningkat dan ia berinisiatif untuk 
membentuk sebuah komunitas.8 Pangeran Madrais pada saat masa 
kepemimpinannya lebih kepada membangun spirit nasionalisme Agama Djawa 
Sunda (ADS). Madrais dipilih menjadi pemimpin pada sunda wiwitan karena bakti-
baktinya pada masyarakat, dimana beliau sangat melindungi keamanan masyarakat 
itu sendiri, melalui motivasi untuk bersatu melawan kolonial belanda walaupun 
adanya perbedaan dalam masyarakat.  Sehingga pangeran Madrais dianggap 
sebagai sosok pemersatu wilayah tersebut. 
 
Yang menamakan ADS itu sendiri yaitu Belanda. Karena dasarnya ADS ini 
mengangkat ajaran kemanusiaan dan kebangsaan, dimana pangeran Madrais sadar 
akan sebagai bangsa tidak ada penjajahan diatas dunia dari satu bangsa diatas 
bangsa yang lain. Pola kepemimpinan Madrais yaitu membangun karakter spiritual, 
karena saat itu ADS yang di adu dombakan oleh Belanda sebagai aliran sesat, 

                                                            
6 Tendi, Tesis: “Sejarah Agama Djawa Sunda di Cigugur Kuningan 1939-1964”, Fakultas Adab dan 
Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah, 2015, h. 87 
7 Ibid, h. 100-104 
8 Ibid, h. 112 
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Belanda selalu memprovokatori masyarakat. Karenanya Belanda menganggap 
serangan secara spirit tersebut lebih berbahaya dibandingkan serangan fisik. Yang 
pada akhirnya pangeran Madrais di asingkan ke Merauke, bouven digul. Saat 
pengasingan tersebut, ia menuliskan beberapa tulisan yang kini menjadi tuntunan 
masyarakat Sunda Wiwitan secara tersurat. 
 
B. Pangeran Tedja Buana  
Di masa kepemimpinan yang kedua ini, ADS banyak mendapat tekanan dari 
kelompok sosial lain yang berseberangan paham dan juga dari pihak - pihak yang 
berkuasa, khususnya pada  masa pendudukan Jepang dan masa Orde Lama karena 
di kedua periode tersebut ADS pernah secara resmi dibubarkan. Pada tahun 1964, 
tekanan yang begitu berat menerpa ADS dan para pengikutnya, sehingga membuat 
sang pemimpin saat itu, Tedjabuana, benar-benar menyerah dan mengumumkan 
pembubaran ADS. Dengan setengah hati, Tedjabuana meninggalkan aliran 
kebatinan yang dipelopori dan dikembangkan oleh ayahnya tersebut, lalu ia beralih 
menjadi seorang penganut agama Katolik.  
 
Merasa terpanggil untuk mengembangkan apa yang telah dimulai kakek dan 
ayahnya, Pangeran Djatikusumah mulai membangun kembali masyarakat eks-ADS 
dengan mendirikan organisasi Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) pada 
11 Juli 1981. Setelah melalui perjuangan yang hebat di era Orde Baru, ADS benar-
benar kembali ke tengah masyarakat secara terang-terangan pada masa 
pemerintahan Abdurrahman Wahid. Hingga saat ini, masyarakat adat Sunda 
tersebut hidup damai di Cigugur Kuningan bersama para penganut agama-agama 
lainnya. 
 
Tedjabuana dilahirkan pada tanggal 22 Rayagung di kediaman Madrais yang 
menjadi pusat gerakan komunitas spiritualnya di Cigugur. Hari kelahirannya 
merupakan salah satu hari penting dalam tradisi kalender Sunda dan Jawa. Dalam 
budaya dan tradisi Agama Djawa Sunda (ADS), tanggal 22 Rayagung merupakan 
hari pelaksanaan kegiatan dan upacara Seren Taun. Menurut cucunya sendiri, 
Tedjabuana lahir pada tahun1892 Masehi dan hidup hingga usia 86 tahun pada 
tahun 1978. Ia dimakamkan di kompleks pemakaman keluarganya di Kampung 
Pasir, dekat dengan makam Madrais dan berdampingan dengan tempat 
peristirahatan terakhir sang kakak, Nyi Ratu Sukainten. Sebagai anak Pangeran 
Madrais dan juga keturunan Gebang Kinatar, Tedjabuana berhak mendapatkan 
gelar kebangsawanan pangeran sehingga kemudian tidak jarang ia disebut sebagai 
Pangeran Tedjabuana. 
 
Tedjabuana merupakan anak laki-laki satu-satunya yang dimiliki oleh Madrais 
sehingga sejak kecil ia telah diproyeksikan untuk menjadi penerus kepemimpinan 
ADS. Selain dirinya, Madrais juga memiliki satu orang anak lagi yang merupakan 
kakak Tedjabuana dan berjenis kelamin perempuan, yaitu Ratu Sukainten. Diantara 
ketiga masa pemimpin ADS, masa kepemimpinan Pangeran Tedjabuana merupakan 
masa yang paling unik. Pertama, saat itu ADS berkembang pada tiga masa yang 
berbeda, yaitu masa pemerintahan kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang, 
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dan masa kemerdekaan Republik Indonesia. Perubahan sosio-kulutral yang terjadi 
begitu cepat di masa itu, turut memengaruhi dinamika dan perkembangan ajaran 
kebathinan Madraisme. Semua tantangan yang menerpa, mulai dari sikap keras 
(yang kemudian berubah menjadi lunak) penjajah kolonial, kebijakan oportunis 
pemerintahan pendudukan Jepang sehingga untuk pertama kalinya ADS 
dibubarkan, serangan kaum ortodoks dan radikal agama tertentu, sampai 
pembubarannya akibat tekanan yang sangat berat dari penguasa, tidak 
menghilangkan kepercayaan yang mereka anut.  
 
Perkembangan ADS di tiga masa itu begitu menarik, karena tiap masa 
perkembangannya pasti memiliki kekhasannya masing-masing. Kedua, pemimpin 
ADS kedua ini adalah pemimpin adat yang paling baik pendidikannya. Jika Madrais 
hanya mengenyam pendidikan informal di pesantren dan Djatikusumah hanya 
selesai sampai tingkat sekolah rakyat (SR) saja, keduanya adalah sekolah dengan 
kualitas nomor sekian dan diperuntukkan untuk kaum lokal bumiputera, maka Tedja 
buana mengenyam pendidikan resmi Belanda HIS (Hollandsch-Inlandsche School). 
Walaupun begitu, perkembangan kelompok pemegang adat Sunda di era pemimpin 
kedua ini justru tidak lebih baik ketimbang di masa kepemimpinan dua pemimpin 
lainnya. Ketiga, Pangeran Tedjabuana dianggap oleh sebagian ahli yang meneliti 
ADS sebagai pemimpin komunitas kebatinan yang paling lemah dan tidak cakap. 
Berkali-kali ia beralih keyakinan, hal itu membuat para pengikut komunitas budaya 
dan spiritual ini kebingungan karena kepribadian pemimpinnya lemah, sangat mudah 
tertekan dan terkesan tidak memiliki pendirian yang kuat. Tentunya, kepribadian 
yang dimilikioleh Tedjabuana itu sedikit banyaknya dipengaruhi oleh proses 
kehidupan yang telah ia jalani sejak pertama kali dilahirkan ke muka bumi ini. 
 
Ketika berada di puncak pimpinan ini, Tedjabuana memiliki keinginan untuk 
memaparkan seluruh ajaran dan materi ke hadapan khalayak umum yang luas. Oleh 
karena itu, dalam wejangannya, Tedjabuana selalu memaparkan bahasa-bahasa 
dan simbol-simbol tuntunan yang diberikan oleh Madrais dengan sangat gamblang. 
Ia memberi penjelasan yang sangat spesifik dan rasional terkait ajaran ADS. Karena 
pendekatannya tersebut, masyarakat penghayat kepercayaan Madrais sering 
menyebut Tedjabuana sebagai Rama Pangwedar. Di awal kepemimpinannya, ADS 
masih bisa berkembang meskipun tidak sepesat saat dipimpin oleh sang ayah. Tolak 
ukur perkembangan itu bisa dilihat dari total jumlah pengikutnya yang cukup besar 
hingga mencapai ribuan dan tersebar di banyak daerah, seperti beberapa 
kecamatan di Kuningan, wilayah Bandung, Garut dan Tasikmalaya.Tentunya, 
sebagai sebuah komunitas adat yang telah diakui pemerintah, ADS dapat hidup dan 
berkembang dengan bebas tanpa adanya tekanan karena mendapat perlindungan 
pemerintah. 
 
Nasib Tedjabuana beserta ADS berbalik 180 derajat ketika Jepang datang berhasil 
membuat pemerintah kolonial Belanda menyerah dan menduduki hampir seluruh 
wilayah Hindia  Belanda. Perubahan politik yang terjadi pada masa itu turut pula 
memengaruhi pelbagai macam sisi kehidupan masyarakat, baik itu sisi ekonomi, 
agama, budaya dan lain-lain. Setelah pasukan Jepang berhasil dikalahkan oleh 
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tentara Sekutu dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Tedjabuana 
berusaha kembali membangun jaringan komunitas spiritual dan budaya rintisan 
ayahnya yang sempat dibubarkan secara sistematis sebelumnya di masa 
pendudukan Jepang. Di masa kemerdekaan, pemimpin ADS ini sempat berpikir 
bahwa zaman telah berbeda sehingga ia bisa mengembangkan komunitas yang 
diwariskan oleh ayahnya itu dengan bebas. Namun, apa yang telah ia pikirkan dan 
harapkan itu ternyata hanyalah pepesan kosong belaka, karena ternyata ADS 
kembali mendapatkan pelbagai macam tantangan dari kelompok-kelompok yang 
berseberangan dengan dirinya. Di masa revolusi Soekarno tersebut, tantangan 
datang dari kelompok Islam fundamentalis an pihak pemerintah. Meskipun tekanan 
terus hadir silih berganti, di masa ini Tedjabuana berhasil membuat sejumlah 
langkah yang sangat penting, yaitu pencarian dan penarikan massa ADS, 
keberhasilannya dalam berpartisipasi secara aktif dipelbagai kegiatandan 
perkumpulan Badan Kongres Kebatinan Seluruh Indonesia (BKKI) dan 
kesuksesannya dalam melakukan regenerasi dengan menelurkan tokoh-tokoh muda 
ADS ke permukaan.  
 
C. Pangeran Djati Kusuma  
Setelah dibubarkan oleh pemimpin Pangeran Tedjabuana di tahun 1964, 
perkembangan ADS benar-benar berhenti sama sekali. Pergeseran rezim ke Orde 
Baru yang sangat berbeda pun turut memperumit keadaan karena masa ini adalah 
masa yang sangat keras terhadap pelbagai macam bentuk perlawanan. 
Pemerintahan Soeharto yang hanya mengakui beberapa agama, menekan para 
penganut agama lokal “yang dianggap tidak resmi” untuk menentukan pilihan secara 
jelas. Pada akhirnya, banyak dari para penghayat ADS yang beralih keyakinan ke 
agama-agama besar yang diakui negara,terutama agama Katolik yang dianggap 
memiliki banyak kesamaan ajaran dan juga memiliki sejumlah jasa terutama 
terhadap pemimpin komunitas ADS.Meskipun memeluk agama resmi pemerintah, 
tidak sedikit dari mereka yang tetap memelihara keyakinan mereka terhadap ajaran 
ADS. 
 
Saat Tedjabuana meninggal di tahun 1978, orang-orang yang masih menghayati 
ajaran yang diwariskan Madrais merasa kehilangan sosok pemimpin. Masyarakat 
Cigugur, terutama para pengikutnya, bermuram durja karena diliputi kesedihan yang 
sangat mendalam. Menyadari keadaan ini, sebelumnya Pangeran Tedjabuana telah 
meyiapkan anak laki-lakinya untuk menggantikan kepemimpinannya kelak. 
Pangeran Djatikusuma merupakan sosok yang terakhir  dikenal sebagai tokoh yang 
kuat pendiriannya serta loyal terhadap komunitas ADS. Pangeran Djatikusumah 
merasa terpanggil untuk kembali melanjutkan apa yang belum dirampungkan oleh 
ayahnya, ia merasa bertanggungjawab untuk kembali melestarikan ajaran yang 
diwariskan oleh sang kakek kepada ayahnya. Cucu dari Madrais ini bahkan berani 
menghadapi banyak macam aral yang melintang ketika ia ingin melestarikan ajaran 
dan tuntunan yang diwariskan dari kakeknya tersebut. Oleh karena itu, Djatikusumah 
pun mulai merintis cara dan strategi agar bisa membangun kembali ADS. Setelah 
melalui pelbagai hambatan dan rintangan, usaha keras Djatikusumah pun mulai 
terlihat ketika ia dapat mendirikan Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) 
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pada 11 Juli 1981.Komunitas ini terdaftar di Direktorat Jenderal Bina Hayat.  Di 
kemudian hari, Djatikusumah pulalah yang akhirnya berhasil menghidupkan kembali 
ajaran Madrais. Ia menyusun kembali pelbagai ajaran Madrais yang telah hancur 
dan tersebar tidak berbentuk di masa kepemimpinan ayahnya, Tedjabuana, akibat 
tekanan-tekanan yang berat. Berkat usaha gigihnya tersebut, ia disebut oleh para 
penghayat ADS sebagai Rama Panyusun, pemimpin ADS yang kembali menyusun 
serpihan-serpihan ADS yang telah pecah berkeping-keping. 
  
Melalui paguyuban adat masyarakat Sunda Wiwitan ini, Djatikusumah berjuang 
untuk mempertahankan keyakinan yang telah diturunkan oleh kakek dan ayahnya. Ia 
merintis dan menggali kembali sejumlah nilai dan seni kultural masyarakat, sama 
seperti yang dilakukan oleh kakeknya. Pada masa Orde Baru, langkah yang diambil 
oleh pemimpin ADS yang tidak memiliki pendidikan formal tinggi ini begitu berat 
karena simpul-simpul kebebasan berkespresi dan berkeyakinan masih terikat 
dengan sangat kuat. Meskipun undang-undang negara menjamin akan keluwesan 
aspek religius masyarakat, nyatanya di masa ini kebebasan untuk beragama tidak 
terlihat sama sekali. Mengingat usianya yang semakin menua, maka di tahun 1990-
an Djatikusumah mulai mempersiapkan anak laki-laki satu-satunya yang ia miliki, 
yaitu Gumirat Barna Alam, untuk melanjutkan pengembangan ajaran ini. Anaknya itu 
digembleng dengan nilai dan ajaran ADS secara komprehensif.  
 
Saat ini Pangeran Gumirat Barna Alam atau yang sering dipanggil Rama Anom 
sudah mulai menggantikan posisi ayah nya dikarenakan Pangeran Djatikusumah 
kondisi fisiknya sudah melemah. Rama Anom sudah sering kali menghadiri acara-
acara yang tidak bisa dihadiri oleh ayahnya. Masyarakat sekitar pun sudah banyak 
mengenal sosok Rama Anom yang kelak akan menggantikan Pangeran 
Djatikusumah. Dalam hal pergantian kepemimpinan setelah Pangeran Gumirat 
Barna Alam, ia telah mempersiapkan anak laki-lakinya yang kelak akan 
menggantikan ia ketika ia sudah wafat. Anak laki-laki dari Pangeran Gumirat Barna 
Alam bernama Kukuh Djati Swara Tedja Ningrat berumur 13 tahun, yang merupakan 
anak ketiga dari tiga bersaudara. Anak rama yang ketiga ini sudah disiapkan 
diajarkan dengan proses Mulai dari kecil sudah diberikan pemahaman sesaui 
dengan umurnya. Dia sudah diberi tahu bahwa kelak ia akan menjadi pemimpin. 
Bentuk pendidikan kepimpinan yang diberikan Rama Anom berupa wejengan atau 
nasihat – nasihat. 
 
Tipe Kepemimpinan ADS 
Max Weber telah mengklasifikasikan kepemimpinan dan wewenangnya menjadi tiga 
yaitu kepemimpinan nasional, tradisional, dan karismatik. Dalam penelitian ini 
memfokuskan pada pengertian kempemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik 
didasarkan pada seseorang yang mempunyai kemampuan khusus yang didapatkan 
karena anugrah. Karismatik bisa hilang dari seorang pemimpin manakala 
masyarakatnya telah berubah dan mempunyai paham yang berbeda. Karisma bisa 
saja bertahan dan bahkan meningkat sesuai dengan individu yang bersangkutan 
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membuktikan manfaat dan pengikutnya akan menikmatinya.9 Menurut Max Weber, 
karisma sebagai bentuk suatu sifat tertentu dari seseorang yang membedakan 
mereka dari kebanyakan orang dan dipandang sebagai kemampuan atau kualitas 
supernatural, manusia super. Masyarakat akan masih mempercayai karismatik 
seseorang selama hal tersebut terbukti keampuhan dan manfaat bagi masyarakat. 10 
Mengenai pemimpinan komunitas di ADS Cigugur dari mulai Pangeran Madrais, 
Tedja Buwana, Djati Kusuma mempunyai kesamaan yaitu pola kepemimpinan yang 
tipe kepemimpinan karismatik. Banyak masyarakat yang mengatakan pemimpin 
komuitas ADS mempunyai karismatik yang manfaatnya dapat dirasakan orang 
banyak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rama Anom yaitu Pangeran Gumirat 
Barna Alam putra dari Djati kusuma: 

 
“Pangeran Madrais aspek yang dilihat masyarakat sosok madaris bisa dilihat 
bisa dipilih bisa memipin mereka. Beliau adalah pemimpin sosok mampu 
memepersatukan masyarakat wilayah bumi paralayang latarbelakang beliau 
juga dari bangsawan, artinya bangsawan sosok individu yang menjiwai rasa 
bangsanya. Pola pemikiran dari kemimpinan, pemaham pemikiran 
masyarakat dari Madrais, masyarakat menilai bahwa Madrais pada masa 
penjajah melihat dalam kharimastik sebagai leader yang bisa diharapkan. 
Terus pangeran Tedja Buwana beliau berani pasang badan, walupun banyak 
cobaan dari beberapa unsur luar sunda wiwitan pangeran Tedja buana tetap 
tegar dalam memimpin masyarakat tidak tergoyahkan kita harus tetap 
komitmen terhadap masyarakat sunda wiwitan. Tedja Buwana kharismatik. 
Jati kusuma beliau gigih dalam memperjuangkan hak hak sipil warga negara 
namun belum goal, namun ke gigihan yang saat dihormati bukan saja 
masyarakat komunitas penghayat saja tapi komunitas katolik islam juga 
mengganggap jati mempunyai kekuatan supranatural yang sangat luar 
biasa.”11 

 
Kemampuannya yang mampu mempengaruhi masyarakat atas dasar kepercayaan 
dan memiliki keistimewaan dari pada yang lain. Pangeran Madrais mempunyai 
kemampuan khusus yang ada pada dirinya, kemampuan khusus karena pemberian 
dari Tuhan. Orang – orang disekitarnya percaya dan mengakui kemampuannya. 
Pangeran Tedja Buwana meneruskan kepemimpinan Madrais dengan menguraikan 
ajaran sebelumnya dengan menunjukan melalui sikap dan perilaku. Pangeran Djati 
Kusuma juga memiliki kemampuan menanamkan ke orang lain mengenai 
membentuk pemahaman kebangsaan. Apa yang dilakukan membuat orang lain 
menjadi terpengaruh dari karisma yang dimiliki. Itu semua dirasakan para 
pengikutnya salah satunya dari pengalaman orang tua Pak Kento yang diceritakan 
kembali kepada kami mengatakan bahwa; 

 

                                                            
9 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta Raja Grapindo, 2006), h. 288. 
10 Ibid, h. 282 
11 Wawancara tanggal 5 November 2016. 
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“Perjuangan dari madrais, masyarakat dibekali fanatisme kebangsaan sebab 
waktu itu terusik bangsa lain, jati diri bangsa ditekankan dan pengikutnya 
dibekali ketrampilan lahirliah misalnya ilmu – ilmu bela diri. Pangeran Tedja 
buwana masa kemerdekaan lebih menjabarkan ajaran - ajaran merefleksi 
diri, orang tua saya berpesan sekarang bukan saatnya mencari ilmu untuk 
tidak kena dibajok, tapi bagaimana kamu bagaimana mencari ilmu supaya 
orang lain tidak membajok kamu artinya karena madrais itu mencari ilmu 
untuk bela diri, namun sekarang ini bela diri mencari ilmu untuk bersikap 
berperilaku dalam ajaran pikukuh tilu.”12 

 
Kemudian dirasakan langsung oleh Pak Kento dari pemimpin ADS pada jaman 
Tedja Buwana memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat banyak dan 
sampai pemimpin yang baru yaitu Pangeran Djati Kusuma atau yang sekarang 
disebut sebagai Rama Sepuh. Pak Kento mengatakan bahwa: 

 
“Tedja Buwana mendapat julukan rama pengodar artinya pejabaran 
menguraikan ajar - ajaran madrais untuk merefleksikan diri sehingga 
menunjukan dalam sikap dalam perilaku. Kepimpinan mereka saling 
berkaitan. Gaya kepimpianan Djati kusuma yang melekat rama sepuh 
sebagai tokoh pluralisme dalam artian membentuk kebhinekaan ini 
kebersamaan dalam arti pemahaman kebangsaan. Rama sepuh fokus dalam 
hak sipil warga sunda wiwitan. Rama sepuh lebih konsen dengan pluralisme 
seperti acara seren taun upaya membangun dalam masyarakat plural bisa 
bersatu. Dalam hak sipil beliau menanamkan kita tetap eksis sebagai sunda 
wiwitan dan bangsa sebagai menjunjung tinggi nilai kemanusia dan 
kebangsaan.”13 

 
Dari penjelasan tersebut kemampuan yang dilakukan kepada masyarkat ADS 
membuat para pemimpinannya mempunyai karisma yang menarik dan dapat 
dipercaya. Karismatik bisa bawaan dari lahir dan melekat secara alamiah, tetapi 
adapula yang bisa dipelajari. Gaya kepemimpinan sama – sama memiliki kepekaan 
yang tinggi terhadap masalah yang terjadi di masyarakat. Keberhasilan dalam 
mengatasi masalah membuat para pengikut masyarakat dapat mempercayai itu 
sebagai orang yang luar biasa. 14 
 
Pandangan Masyarakat ADS dan Masyarakat Non-ADS  
Masyarakat Cigugur mempunyai berbagai macam agama dalam daerahnya bahkan 
dalam satu rumah. Adanya pemimpin yang menempati wilayah mereka, masyarakat 
tidak masalah mereka dipimpin oleh pemimpin ADS. Tidak ada masalah diantara 
pemimpin yang ADS dengan masyarakat Non-ADS. Mereka merasakan dengan 
rasa yang sama saling menghormati antar sesama tidak membeda – bedakan. 
Masyarakat ADS mendapat rasa kepemimpinan yang melekat dengan 

                                                            
12 Wawancara tanggal 5 November 2016. 
13 Wawancara tanggal 5 November 2016. 
14 Hanif El Jazuly, “Kepimpinan Karismatik” artikel diakses pada 17 Juni 2011 dari 
http://www.eljazuly.co.cc/2010/12/kepimipinan-karismatik.html  

http://www.eljazuly.co.cc/2010/12/kepimipinan-karismatik.html
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masyarakatnya tidak ada jarak pemisah. Itu juga sama dirasakan dengan 
masyarakat non-ADS pemimpin tidak membeda –bedakan, namun membuat 
masyarakat menjadi satu – kesatuan. Hal tersebut dituturkan oleh Ibu Nini, 
masyarakat non-ADS, Ibu ini merasakan jaman Djati Kusuma. Tedja Buwana tahu 
dari cerita dari orang tuanya: 

 
“Djati Kusuma lebih kemasyarakatan tidak memandang agama dan tidak 
memandang kedudukan. Dalam kepemimpin yang dirasakan masyarakat 
non-ADS itu sama saja hanya cuma adat istiadat tata cara berbeda. Tedja 
Buwana cara memimpin mencari pemecah agama. Djati Kusuma lebih baik 
menolong sesama, ketika masyarakat membutuhkan pertolongan Djati 
Kusuma membantu tanpa membeda – bedakan mana yang terlebih dahulu 
dibantu apakah masyarakat yang ADS atau masyarakat non-ADS.”15 

 
Proyeksi Kepemimpinan 

 
Tabel 2.1 Proyeksi Kepemimpinan Masyarakat Sunda Wiwitan Cigugur 

No Pemimpin Periode Aspek Sosial, 
Ekonomi, 

Politik 

Pola Kepemimpinan 

1 Pangeran 
Sadewa Alibasa 
Kusumah Wijaya 

Ningrat 
(Pangeran 
Madrais) 

Abad ke-
19 

Pada masa 
Kolonial 
Belanda 

 Membangun fanatisme 
kebangsaan 

 Membangun karakter 
spiritual dan 
nasionalisme Agama 
Djawa Sunda (ADS) 

 Membekali bela diri 
kepada masyarakatnya 

 Melindungi 
masyarakatnya 

 Sosok pemersatu 
masyarakat di Cigugur. 

 Memiliki kekuatan 
metafisik 

2 Pangeran Tedja 
Buana 

1939-1964 Pada masa 
kolonial 

Belanda, 
penjajahan 

Jepang, dan 
masa 

kemerdekaan RI 

 Dibekali pola 
perefleksian diri 

 Melindungi keselamatan 
masyarakatnya karena 
pada masanya terjadi 
pembunuhan pada 
penganut agama lokal 

 Memiliki kekuatan 
metafisik 

3 Pangeran Djati 1981-saat   Memperjuangkan 

                                                            
15 Wawancara tanggal 6 November 2016. 
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Kusumah ini pluralism 

 Gigih dalam 
mempertahankan hak 
sipil masyarakat ADS 

 Memiliki kekuatan 
metafisik 

Sumber: Hasil pengamatan lapangan (2016) 

 

Kesimpulan 
Setiap pemimpin di komunitas ADS pada masanya memiliki tipe kepemimpinan 
karismatik yang berbasis kultural. Seperti yang dikatakan oleh Weber bahwa 
pemimpin karismatik merupakan sosok pemimpin yang memiliki kemampuan khusus 
yang didapatkan karena anugerah. Di mana setiap pemimpin pada masanya 
memiliki kepekaan yang tinggi terhadap suatu masalah yang sedang terjadi saat itu. 
Setiap masa kepemimpinan atau periodesasi dalam komunitas ADS memiliki 
kesulitan dan masalah yang berbeda-beda, antara lain pada masa Pangeran 
Madrais kesulitan dan masalah yang dihadapi adalah melawan politik pecah belah 
Kolonial Belanda. Selain itu, pada masa Pangeran Tedja Buana kesulitan dan 
masalah yang dihadapi adalah harus memilih salah satu agama yang diakui oleh 
pemerintah sehingga akhirnya beliau memutuskan untuk berlindung di ‘cemara 
putih’. Selanjutnya pada masa Pangeran Djati Kusumah kesulitan dan masalah yang 
dihadapi adalah mempertahankan hak-hak sipil masyarakat ADS. Keberhasilan 
dalam menyelesaikan masalahnya pun membuat mereka disegani oleh 
masyarakatnya. 
 
Selain itu, Cigugur merupakan daerah dengan penduduk yang beraneka ragam 
agamanya bahkan di dalam satu rumah. Namun, hal tersebut tidak menjadikan 
mereka untuk berselisih paham. Mereka hidup dengan rukun, damai, dan saling 
bertoleransi. Bahkan mereka tetap menerima bahwa pemimpinnya merukan 
penganut ADS. Karena dari era Pangeran Madrais hingga Pangeran Djati Kusumah, 
mereka selalu menanamkan sikap saling toleransi terhadap pemeluk agama lain 
sehingga tercipta kedamaian antar pemeluk agama di sana. 
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Skema 2.1 Pola dan Proyeksi Kepemimpinan Masyarakat Sunda Wiwitan, 
Cigugur 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Hasil Analisis (2016) 
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Bab 3 
Merajut Masa Depan: Pola Interaksi dan Pembelajaran Masyarakat Sunda 
Wiwitan dalam Keberagaman  
 
Anggita Nur Ulfa, Asri Azizah Azhar, Muhammad Iqbal Putra Yudia, Nur Khasanah, 
Ridho Putra Utama 
 
Pendahuluan 
Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi serta adanya keterikatan 
dengan sistem adat-istiadat yang kemudian menciptakan budaya dalam unsur 
keberagaman. Dalam pengkategorian unsur budaya terdapat unsur religi dimana 
terdapat masyarakat daerah Cigugur, Kuningan, Jawa Barat yang menganut 
pencampuran adat Jawa-Sunda atau disebut Agama Djawa Sunda (selanjutnya 
disingkat menjadi ADS) komunitas ini lahir sebelum Indonesia merdeka maka di 
dirikan oleh Kyai Madrais pada tahun 1840. Sunda wiwitan adalah suatu 
kepercayaan  masyarakat sunda yang di istilahkan untuk beberapa komunitas atau 
individu yang ajeg mempertahankan tatanan leluhur sunda. Masyarakat Adat 
Karuhun Sunda (AKUR) di Cigugur Kuningan adalah salah satu komunitas Sunda 
Wiwitan. Sunda Wiwitan dikategorikan sebagai suatu kepercayaan namun tidak 
menyangkal adanya stereotip bahwa Sunda Wiwitan adalah aliran sesat. Masih 
adanya diskriminasi secara veritkal maupun horizontal terhadap kaum Sunda 
Wiwitan. 
 
Diskriminasi tidak terelakan dari segala unsur termasuk di dunia pendidikan. 
Pendidikan adalah sesuatu yang wajib dimiliki setiap masyarakat termasuk kaum 
Sunda Wiwitan. Adanya diskriminasi dalam jenjang pendidikan ini pun membuat 
para kaum Sunda Wiwitan membuat sebuah sekolah khusus kaum Sunda Wiwitan. 
Sekolah ini dibangun untuk membuat para penerus sunda wiwitan tetap ada namun 
tidak mengharuskan para penganut sunda wiwitan untuk menempuh pendidikan di 
sekolah tersebut. 
 
SMP Trimulya dan Yos Sudarso merupakan institusi pendidikan yang memiliki 
popularitas di masyarakat desa Cigugur ini. Sekolah ini menggunakan kurikulum 
yang digunakan oleh pemerintah yaitu KTSP. Di mana pola pembelajaran dari 
sekolah tersebut akan mempengaruhi ouput siswa lulusan. Selain pola pembelajaran 
dari sekolah tersebut sebuah interaksi ini pun menjadi hal utama dalam paper ini. 
SMP Trimulya merupakan sekolah yang didirikan oleh kaum Sunda Wiwitan, 
sedangkan Yos Sudarso adalah sekolah yang berlandaskan keagamaan khususnya 
Katolik. SMP Trimulya menjadi sekolah unggulan karena banyak prestasi yang 
diberikan namun seiring berjalan waktu telah terjadi musibah yang menghacurkan 
sebagian fasilitas sekolah sehingga banyak dari siswa tersebut termasuk penghayat 
yang pindah ke sekolah Yos Sudarso. Tentu menuai keresahan bagi kaum 
penghayat ini bersekolah di sekolah non-penghayat namun hal ini yang menjadi 
sesuatu keunikan yang akan dibahas. Bagaimana pola pembelajaran di SMP 
Trimulya dan Yos Sudarso serta pola interaksi dari warga sekolah terhadap kaum 
sunda wiwitan ini. 
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Dalam mengumpulkan informasi, kami menggunakan metode penelitian kualitatif 
untuk melihat bagaimana pola pembelajaran serta interaksi kaum Sunda Wiwitan 
dan masyarakat biasa. Data yang kami peroleh bersifat deskriptif analitik, yaitu 
memperoleh nya dengan turun lapangan hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil 
dokumentasi, analisis dan catatan lapangan. Penelitian ini berfokus pada interaksi 
dan pola pembelajaran dalam dunia pendidikan bagi komunitas ADS yang berada di 
Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. 
 
Interaksi antara Murid Penghayat dengan Non Penghayat 
SMP Yosudarso yang terletak di Desa Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, merupakan 
SMP yang mayoritas murid-muridnya beragama Katolik. Tapi di SMP tersebut  juga 
ada murid yang beragama Islam, Hindu, Kristen dan menjadi penghayat Sunda 
Wiwitan termasuk anak dari Pangeran Rama Anom. Jumlah dari murid penghayat 
dan non penghayat lebih banyak yang non penghayat, sedangkan yang penghayat 
hanya berjumlah beberapa murid saja. Lain halnya dengan SMP Tri Mulya, dimana 
smp tersebut merupakan mayoritas anak dari penghayat Sunda Wiwitan yang 
berada persis di depan pendopo. Karena banyak orang tua yang khawatir dengan 
perlakuan dari murid-murid yang non penghayat yang biasanya mem-bully teman-
temannya yang menjadi penghayat Sunda Wiwitan. Tapi kekhawatiran itu tidak 
menjadi alasan untuk orang tua dari seorang penghayat Sunda Wiwitan untuk 
menyekolahkan anaknya di sekolah negeri seperti SMP Yos Sudarso yang murid-
muridnya mayoritas beragama Katolik. Seperti apa yang dikatakan oleh Blumer dan 
Duster dua kelompok terus menjalani dua prinsip yang saling bertentangan dari 
definisi kolektif artinya satu peduli dengan keunikan kelompok dan yang lainnya 
dengan status.16 Seperti apa yang dikatakan oleh Pangeran Rama Anom: 

 
“Sebenarnya, kalau si anak tersebut bisa memposisikan dirinya di dalam 
lingkungannya, anak itu tidak akan di-bully oleh teman-temanya. Justru 
teman-temanya tidak akan membanding-bandingkan mana penghayat dan 
mana yang non penghayat. Mereka justru membaur satu sama lain. Selagi 
bisa bersosialisasi sih pasti tidak akan terjadi pengucilan dianatar murid 
penghayat sunda wiwitan dengan murid yang bukan penghayat sunda 
wiwitan.”17 

 
Interaksi yang terjadi antara murid penghayat dan non penghayat di SMP Yos 
Sudarso terjalin sangat baik. Untuk anak murid penghayat sunda wiwitan 
dibandingkan disekolah yang rata-rata semua penghayat Sunda Wiwitan, sekolah di 
negeri justru memiliki tantangan yang lebih besar lagi. Tapi selama interaksi 
sosialisasi serta dapat berargumen dengan baik, interaksi yang terjalin diantara 
murid non penghayat dan penghayat tidak memiliki hambatan ataupun kesulitan. 
Diskriminasi didalam interaksi antara murid penghayat dan non penghayat bisa saja 
terjadi jika kurang adanya pendekatan dari orang tuanya sendiri. Dikarenakan salah 
satu faktor anak penghayat masuk ke sekolah negeri seperti SMP Yos Sudarso yang 

                                                            
16 Sinisa Malesevic, The Sociology of Ethnicity, 2004, Sage Publications, hlm. 66.  
17 Wawancara dengan Rama Anom pada tanggal 5 November 2016.  
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mayoritas beragama Katolik adalah dorongan dari orang tuanya sendiri. Jika orang 
tua dari murid penghayat bisa berkomunikasi baik dengan guru maupun siswa-siswa 
yang lain, diskriminasi itu tidak akan terjadi. Intinya selagi bisa bersosialisasi dengan 
baik, interaksi antara murid penghayat dan non penghayat tidak akan menimbulkan 
masalah bullying ataupun merasa dikucilkan dilingkungan sekolahnya sendiri. 
 
Interaksi Sekolah 
Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat dua bentuk interaksi yang terjadi di 
sekolah. Pertama adalah interaksi guru dan guru. Dalam sebuah sistem pendidikan, 
salah satu unsur tercapainya sebuah pembelajaran adalah terjalinnya hubungan 
sosial yang harmonis di segala sektor. Dan hubungan sosial yang harmonis itu dapat 
terjalin melalui seberapa intensifnya seseorang berinteraksi dengan individu lain. 
Namun dari data yang kami temukan di SMP Trimulya, di sana kami menemukan 
bahwa interaksi yang terjalin antara guru yang satu dengan guru yang lainnya 
bersifat “renggang” di mana seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sumo yang 
merupakan salah satu guru di SMP Trimulya, saat kami menanyakan kemana guru-
guru yang lain, sedangkan saat itu masih berlangsung proses pembelajaran, di 
mana ia mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui kemana keberadaan guru-guru 
yang lain dan menjelaskan bahwa guru yang berada di SMP Trimulya sangat jarang 
berinteraksi karena selain jumlah guru yang terbatas, yaitu hanya ada 9 guru18. Lalu 
ke sembilan guru tersebut tidak ada yang menjadi guru tetap di SMP Trimulya di 
mana guru-guru yang berada disana banyak mengajar di beberapa sekolah lain dan 
lebih memprioritaskan pengajarannya pada sekolah lain. 
 
Jangankan untuk melakukan interkasi yang lama baik itu seputar pembelajaran atau 
evaluasi siswa, untuk saling menyapa dan menanyakan kabar saja itu jarang. 
Karena guru-guru setelah selesai mengajar di SMP Trimulya, mereka langsung pergi 
untuk kembali mengajar di sekolah lain. Karena hubungan yang kurang baik itu pada 
akhirnya memberi dampak pada pembelajaran bagi siswa-siswa yang bersekolah di 
SMP Trimulya. Di mana seharusnya guru-guru saling mengevaluasi kinerja dalam 
belajar, serta berbagi pengalaman serta sama-sama mencari solusi disaat sekolah 
tengah menghadapi suatu masalah terutama kepada murid-muridnya. 
 
M. Sobry Sutikno menyatakan bahwa adalah suatu proses usaha yang dilakukan 
oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan yang baru sebagai hasil 
pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.19 Bentuk relasi dan 
interaksi yang diharapkan adalah adanya suasana yang menyenangkan, akrab, 
penuh pengertian, dan ingin memahami sehingga siswa merasakan bahwa dirinya 
telah dididik dengan penuh cinta dan tanggung jawab20. Bentuk relasi dan interaksi 
sosial-edukatif yang akrab dan penuh kekeluargaan antara guru dan siswa ini sangat 
bermanfaat bagi siswa karena hal itu akan menjadi model dalam pergaulan sehari-
hari siswa dengan teman-temannya dan lingkungannya. 

                                                            
18 Hasil wawancara dengan Bapak Sumo pada tanggal 5 November 2016 di SMP Trimulya. 
19 M. Sobry Sutikno, Belajar dan Pembelajaran, Prospect. Bandung, 2009, hlm. 88. 
20 Listi Ideria Pulungan, Rustyarso, Okianna, Interaksi Sosial Antara Guru dan Siswa dalam Proses 
Pembelajaran di Sekolah, Pontianak: FKIP Universitas Tanjung, hlm.1. 
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Interaksi antara guru dan siswa di SMP Trimulya ini berjalan cukup harmonis di 
mana siswa tak segan-segan untuk menemui guru jika mnegalami kendala atau 
kesulitan saat belajar, hal itu terlihat saat kami melakukan observasi. Lalu, sikap 
yang ditunjukan oleh guru tersebut dalam merespon pertanyaan dari siswanya 
adalah dengan senuah keamahan seperti layaknya sedang bertanya apada teman 
sebaya. Begitu pula interaksi yang terjadi antara siswa penganut ADS yang 
bersekolah di sekolah minoritas, di sekolah tersebut baik itu siswa penganut ADS 
maupun tidak akan diperlakukan sama dan tidak ada diskriminasi. Contohnya itu 
anak dari Rama Anom yang saat ini tengah bersekolah di SMP minoritas ADS ia 
diperlakukan sama oleh guru-guru yang hampie semua merupakan warga Katolik. Di 
desa cigugur ini dengan banyaknya latar belakang agama maupun suku, namun 
disaat kita memiliki tujuan untuk menjaganya. Sehingga disini pola interaksi antara 
guru dan murid anak ADS. 
 
Pola Pembelajaran 
Pola pembelajaran di SMP Trimulya, Cigugur tidak jauh berbeda dari sekolah-
sekolah pada umumnya. Hanya saja di sekolah ini mayoritasnya adalah para 
penghayat Agama Djawa Sunda. Di SMP Trimulya, pola pembelajaran yang 
digunakan disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, yaitu Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan (KTSP). Hal ini dikarenakan sarana dan pra sarana serta tenaga 
pengajar yang ada masih minim dan juga murid yang tidak terlalu banyak seperti 
pada masa jaya SMP Trimulya dulu21. 
 

Gambar 3.1 Wawancara dengan Bapak Sumo 

 
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 

 
Guru-guru di SMP Trimulya sendiri kebanyakan adalah guru dari sekolah-sekolah 
lain di sekitar Desa Cigugur. Dalam pembelajaran, guru tetap mengedepankan 
tanggung jawab dalam mengajar dan bertindak sesuai dengan hakikat pendidikan. 
Pola-pola pembelajaran seperti tanya-jawab, ceramah, diskusi dan lainnya terus 
digunakan dan siswa memberikan respon yang baik dari apa yang sudah mereka 
pelajari di sekolah. Kendala dari proses pembelajaran di SMP Trimulya ini adalah 

                                                            
21 Hasil wawancara dengan Bapak Sumo pada tanggal 5 November 2016 di SMP Trimulya. 
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kurangnya tenaga pengajar yang sesuai dengan mata pelajaran. Hal ini dikarenakan 
masih ada guru yang merangkap menjadi guru mata pelajaran lain atau menjadi 
guru di sekolah lain. Selain itu juga keadaan gedung sekolah yang kurang terawat 
serta sarana dan prasarana yang jauh dari kata baik menjadikan faktor lainnya 
dalam proses pembelajaran di SMP Trimulya. 
 
Pada masa jayanya, SMP Trimulya menjadi salah satu sekolah menengah pertama 
yang favorit di Desa Cigugur. SMP Trimulya mampu memberikan output siswa yang 
baik. Banyak juga siswa dari luar Desa Cigugur yang bersekolah di SMP Trimulya. 
Namun seiring dengan berjalannya waktu dan semakin naiknya pamor dari SMP Yos 
Sudarso, menjadikan SMP Trimulya mengalami regresi dalam persaingan 
pembelajaran. Tenaga pengajar yang banyak dan sesuai dengan bidangnya, sarana 
dan prasarana sekolah yang memadai menjadikan SMP Yos Sudarso memiliki 
kualitas yang cukup jauh di atas SMP Trimulya. 
 

Gambar 3.2 Perangkat Pembelajaran SMP Trimulya 

 
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 

 
SMP Yos Sudarso sendiri merupakan bagian dari sebuah yayasan yang bernama 
Yayasan Salib Suci yang di dalamnya terdapat SD dan SMP yang kini menjadi 
sekolah unggulan di Desa Cigugur. SMP Yos Sudarso yang notabene adalah 
sekolah berbasis agama Katolik, membuka kemungkinan untuk agama lainnya 
bersekolah di sana, seperti agama Islam, Kristen dan penghayat ADS itu sendiri. 
Anak dari Pengeran Gumirat Barna Alam atau yang dikenal sebagai Rama Anom, 
bersekolah di SMP Yos Sudarso22. Menurut Rama Anom sendiri, anaknya memilih 

                                                            
22 Hasil wawancara dengan Rama Anom. Sabtu, 5 November 2016 di Tamansari Paseban. 
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sekolah sendiri karena tidak ada paksaan terhadap pemilihan sekolah. Rama Anom 
juga menyatakan bahwa setiap sekolah sama saja, yaitu menjadikan para pelajar 
bangsa yang berbudi pekerti baik. 
 
Pola pembelajaran di SMP Yos Sudarso sendiri tidak jauh berbeda dengan SMP 
Trimulya dan kurikulum yang digunakan adalah KTSP 2006. Di SMP Yos Sudarso 
sendiri, pembelajarannya jauh lebih baik dari pada di SMP Trimulya. Hal ini dapat 
dilihat dari bagimana para siswa menerima pelajaran, berinteraksi dengan guru atau 
pun teman sebayanya. Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang dirancang 
untuk menghasilkan belajar23. Pembelajaran juga dapat didefinisikan sebagai 
kegiatan memilih, menetapkan dan mengembangkan metode untuk mencapai hasil 
pembelajaran yang diinginkan24. Selanjutnya Burns, Dimock & Martinez menyatakan 
pembelajaran adalah proses aktif dan reflektif dari berfikir, kegiatan, dan 
pengalaman untuk menciptakan pengetahuan baru serta tujuan lain25. Berdasarkan 
pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 
peristiwa memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode untuk mencapai 
tujuan hendak dicapai. 

 
Gambar 3.3 Lokasi SMP Yos Sudarso 

 
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016) 

 
Pada SMP Trimulya proses pembelajaran berpusat pada siswa, aktivitas belajar 
lebih dominan dilakukan siswa, pengetahuan yang dibangun dan di temukan adalah 
belajar bersama-sama dengan anggota kelompok sampai masing-masing siswa 

                                                            
23 Gagne, Briggs, dan Warge, Prinsip desain instruksional. Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich. 
24 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 83. 
25 Burns, Dimock dan Martinez, Technology Assistance Program into Learning, 2000, hlm. 1. 
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memahami materi pembelajaran dan diakhiri dengan ulangan yang diberikan oleh 
guru yang bersangkutan. Di SMP Trimulnya, proses pembelajrannya dilakukan baik 
di dalam kelas maupun di luar kelas karena keterbatasan ruang kelas dan juga 
terpisah. Berdasarkan uraian di atas, proses pembelajaran yang dilakukan di SMP 
Trimulnya adalah pembelajaran kooperatif yaitu model pembelajaran yang 
menggunakan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama untuk saling membantu 
dalam tugas-tugas pembelajaran, dan kemudian para siswa mengembangkan 
kemampuan mereka dari kelompok kecil yang sudah dibuat tersebut. Sehingga para 
siswa lebih mudah dalam menerima pelajaran disekolah karena mereka dapat 
berdiskusi dengan teman dalam kelompok mereka. 
 
Para guru juga membangkitkan motivasi siswa dengan cara menciptakan suasana 
belajar yang menyenagkan dan menarik sependapat meyakinkan siswanya agar 
para siswa dapat menerima pelajaran dengan baik. Para guru juga melakukan 
kegiatan pembelajaran di luar kelas seperti praktik-praktik pelajaran kesenian, 
bercocok taman dan lain-lain. Dengan diadakannya pembelajaran di luar kelas, 
diharapkan siswa tidak bosan dengan pelajaran di sekolah dan dapat mengetahui 
bagaimana praktik yang sesungguhnya. 
 
Berdasarkan pola pembelajaran di SMP Trimulya, guru yang ada di SMP Trimulnya 
belum dapat melaksanakan seluruhnya karena keterbatasan baik ruang kelas dan 
guru yang juga mengajar di sekolah lain tidak hanya di SMP Trimulnya yang 
membuat para guru tidak saling bertemu dengan intens. Para guru pun bahkan tidak 
mengenal dengan baik antarguru yang mengajar karena jadwal mereka yang 
berbeda-beda sehingga mereka tidak mengenal satu sama lain dengan baik. SMP 
Trimulya merupakan salah satu sekolah yang favorit di kalangan para penghayat 
karena di sana mayoritas adalah para penghayat yang bersekolah disana. SMP 
Trimulnya mempunyai grade yang bagus walaupun kondisi sekolahnya kurang 
memadai. Prestasi yang dihasilkanpun tidak kalah dengan sekolah lain baik yang 
mengikuti tingkat sekolah maupun tingkat daerah. 
 
Menurut Sudrajat model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang 
tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru26. Joyce & 
Weil mendefinisikan model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang 
digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran27. Dengan demikian, 
model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 
yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 
tujuan belajar. Pada SMP Yos Sudarso pola pembelajarannya sama dengan 
sekolah-sekolah pada umumnya yang membedakannya SMP Yos Sudarso 
sekolahnya berbasis Katolik namun ada juga anak penghayat yang bersekolah 
disana. SMP Yos Sudarso merpakan salah satu SMP favorit murid-muridnya pun 
bukan hanya dari Desa Cigugur saja, tapi banyak dari daerah lain.  

                                                            
26 Akhmad Sudrajat, Pengertian Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik dan Model Pembelajaran, 
Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008, hlm. 10. 
27 Bruce Joyce and Marsha Weil. 1980. Models of Teaching (Second Edition).  Englewood Cliffs, New 
Jersey: Prentice-Hall, Inc. 
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Pola pembelajaran yang digunakan yaitu kooperatif meskipun para siswanya 
mempunyai latar belakang agama yang berbeda beda. Untuk para penghayat yang 
bersekolah di SMP Yos Sudarso, boleh mengikuti pelajaran agama yang ada di sana 
tetapi boleh tidak mengikuti pelajaran agamanya. Kemudian ketika di akhir semester 
para penghayat yang bersekolah di SMP Yos Sudarso mengumpulkan buku 
kegiatan yang dilakukan selama kegiatan beribadah. Pada SMP Yos Sudarso, 
menurut Jean Anyon meskipun terdapat perbedaan kelas yang berada di SMP Yos 
Sudarso, tapi mereka masih bisa berbaur antara penghayat dan bukan penghayat. 
Meskipun para peghayat agaksulit untuk menyesuaikan diri karena mayoritasnya 
beragama Katolik. Dalam pola pembelajarannya pun para penghayat dapat 
mengikuti dengan baik pelajaran bisa maupun pelajaran agama.  
 
Siswa penghayat yang bersekolah di SMP Yos Sudarso memang agak sulit untuk 
bergaul dengan siswa lain yang bukan penghayat, ketika kami bertanya pada salah 
satu murid yang bukan penghayat mereka mengatakan bahwa siswa penghayat sulit 
untuk bergaul walaupun memiliki beberapa teman dekat. Walaupun siswa penghayat 
memiliki kendala seperti yang disebutkan tetapi dalam proses pembelajaran dapat 
mengikuti dengan baik. Mungkin ada sedikit diskriminasi karena perbedaan agama 
tetapi tidak terlalu berpengaruh terhadap proses pembelajaran. 
 
Kesimpulan 
Hidup dalam keberagaman agama dan budaya tidak mempengaruhi masyarakat 
desa Cigugur khususnya dalam ranah pendidikan. Interaksi di sekolah Trimulya 
yang mayoritas menganut Sunda Wiwitan ini cukup baik antarsiswa, Namun adanya 
sekat di antara guru karena beberapa faktor seperti guru yang mengabdi di tempat 
lain sehingga kurangnya kebersamaan di SMP Trimulya tersebut. Lain hal dengan 
SMP Yosudarso yang  merupakan sekolah Katolik yang juga terdapat siswa yang 
menganut Sunda Wiwitan ini justru tidak mengalami diskriminasi yang hebat mereka 
begiu memahami arti perbedaan bukan sebagai pemisah melainkan pemersatu di 
antara mereka walaupun guru di SMP Yosudarso dominan bergama Katolik tidak 
menghambat proses pembelajaran dan interkasi antara guru dengan siswa serta 
siswa dengan siswa karena bagi penganut Sunda Wiwitan di mana pun mereka 
menempuh pendidikan kualitaslah yang menjadi acuan mereka. Untuk lebih 
menjelaskan hasil temuan di lapangan, berikut ini disajikan skema analisis: 
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Skema 3.1 Konstruksi Pendidikan Formal di Masyarakat ADS Cigugur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Hasil Analisis (2016) 
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Bab 4 
Sosialisasi Nilai Guna Eksistensi Komunitas ADS di Cigugur, Kuningan, Jawa 
Barat 
 
Ahmad  Ibnu F, Hana Husnul K, Hayu Mentari P, Marta Dwi F, dan Yoga Prasetyo 
 
Pendahuluan 
Indonesia merupakan negara yang menganut enam agama di antaranya (Islam, 
Kristen, Katolik, Hindi, Budha, Konghucu) namun di daerah kuningan tepatnya 
selatan dari kota Cirebon yaitu Kabupaten Kuningan Cigugur Jawa Barat masih 
menerapkan nilai-nilai dan melestarikan keyakinan Djawa Sunda nya atau yang 
biasa disebut dengan ADS yang begitu kental. Salah satu cara melestarikan 
keyakianan ADS ditengah perubahan jaman yang sangat pesat ini, dimulai 
mensosialisasikannya di dalam keluarga dengan cara menerapkan dan 
mencotohkan sendiri apa saja nilai-nilai yang terkadung dalam ADS, begitupun di 
dalam sekolah ada satu sekolah SMP (sekolah menengah pertama) sudah lama 
menerapkan satu mata pelajaran tentang ke ADS annya tersebut. Tidak ketinggalan 
didalam masyarakat selalu menjaga keyakinannya walaupun di Cigugur terdapat 
masyarakat yang sudah berpindah agama masuk ke dalam agama yang di 
berlakukan oleh negara.  
 
Melestarikan ADS di dalam masyarakat salah satunya adalah Upacara Seren Taun 
merupakan upacara syukuran dalam rangka meninggalkan tahun  Hijriyah yang 
lama dan menyambut tahun Hijriyah yang baru. Sekaligus merupakan  
pengungkapan rasa terima kasih atas hasil bumi yang diperoleh masyarakat dalam 
jangka waktu satu tahun dan berdoa memohon penyertaan Yang Maha Kuasa di 
hari yang akan datang Selain itu, Upacara Seren Taun pun mengandung makna 
untuk memulihkan hubungan manusia dengan alam semesta. Karena masyarakat 
Cigugur hidupnya selalu berdampingan dan berinteraksi dengan alamsemesta maka 
diperlukan Upacara Seren Taun untuk memulihkan hubungan antara manusia 
dengan alam semesta yang mungkin rusak disebabkan tingkah laku manusia. Jika 
tidak dipulihkannya hubungan yang rusak tersebut, kemungkinan besar 
kelangsungan hidup manusia khususnya masyarakat Cigugur akan terancam. Inilah 
faktor yang akhirnya menyebabkan Upacara Seren Taun menjadi penting bagi 
masyarakat Cigugur. Upacara Seren Taun tidak hanya dilakukan oleh para pengikut 
ADS saja, tetapi dilakukan dan diikuti oleh semua masyarakat di Cigugur.28 
 
Selain itu juga mengenalkan dan melestarikan dalam perkawinan dan kematian, 
perkawinan masyarakat ADS dinikahkan secara adat ADS, sedangakan jika 
perempuan ADS menikah dengan laki-laki Katolik maka perempuan ikut menganut 
agama laki-laki agar bisa terdaftar nikah resmi di bagian pernikahan negara, begitu 
sebaliknya. Selanjutnya proses menghantarkan jenazah yang sudah meninggal 
dilakukan bersama-sama oleh semua agama yang ada di desa Cigugur agar yang 

                                                            
28sinta.ukdw.ac.id/sinta/resources/sintasrv/getintro/01052043/.../intro.pdf (diakses tanggal 2 
februari 2016 jam 20.18). 
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memberi doa banyak orang dan bentuk saling menghargai antar sesama umat 
manusia.  
 
Meskipun eksistensi komunitas ini sudah dilegalkan sebagai cagar kebudayaan lokal 
sunda oleh pemerintah . Komunitas adat ini tetap memilih untuk tidak meyakini 
agama resmi yang sudah diakui oleh pemerintah dan negara Indonesia. Mereka 
lebih memilih dan meyakini kearifan lokal yang merupakan bentuk kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berasal dari ajaran leluhur mereka. Warga 
selalu menjaga dan melestarikan ke ADS annya melalui sosialisasi terhadap 
generasi baru maksudnya melalui proses internalisasi yang di ajarkan oleh orang tua 
kepada anak-anaknya. Dengan demikian eksistensi daerah tersebut akan kental 
dengan kepercayaan yang di bawa oleh nenk moyang mereka terdahulu. 
 
Konsep dan Teori  
Peter L Berger mencatat adanya perbedaan pentingnya antara manusia dengan 
makhluk lain. Berbeda dengan makhluk lain yang seluruh perilakunya dikendalikan 
oleh naluri yang diperoleh sejak awal hidupnya, maka di saat lahir manusia 
merupakan makhluk tak bedaya kareana dilengkapi dengan naluri yang relative tidak 
lengkap,29 pada penghayat ADS masyarakat memperoleh kayakinan hal tersebut 
dari berbagai sumber untuk melestarikan kebudayaan ADS itulah yang disebut 
dengan agen sosialisasi, para penghayat percaya bahwa melestarikan budaya ADS 
sampai saat ini tidak terlepas dari peran keluarga, teman, dan sekolah. Pada awal 
kehidupan manusia biasanya agen sosialisasi terdiri dari atas orang tua dan saudara 
kandung. Pada masyarakat yang mengenai sistem keluarga luas (extended family) 
agen sosialisasi bisa berjumlah lebih banyak dan data mencangkup pula nenek, 
kakek, paman, bibi dan sebagainya.  
 
Gertrude Jaeger mengemukakan bahwa peran peran agen sosialisasi pada tahap 
awal ini, terutama orang tua, sangat penting30. Bentuk sosialisasi yang dilakukan 
keluarga pada generasi penerus ADS dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 
kemanusiaan sosialisasi seperti ini dimulai oleh orang tua sejak anak masih kecil 
karena pada masih anak-anak internalisasi nilai-nilai ADS cepat disosialisasikan. Arti 
penting agen sosialisasi pertama pun terletak pada pentingnya kemampuan yang 
diajarkan pada tahap ini. Untuk dapat berinteraksi dengan significant others pada 
tahap ini seseorang bayi belajar berkomunikasi secara verbal dan non-verbal; ia 
mulai berkomunikasi bukan saja melalui pendengaran dan pengelihatan tetapi juga 
melalui panca indera lain, terutama fisik. 
 
Agen sosialisasi berikutnya dalam masyarakat ADS yang telah mengenalnya yaitu 
sistem pendidikan formal. Disini seseorang mempelajari hal baru yang belum 
dipelajarinya dalam keluarga ataupun kelompok bermain. Pendidikan formal 
mempersiapkan untuk penguasaan peran-peran baru di kemudian hari, di kala 
seseorang tidak tergantung lagi pada orang tuanya. Setelah orang tua memberikan 

                                                            
29 Sunarto, Kamanto. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Gramedia Utama. 2003.  
30 Ibid  
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pemahaman tentang kebudayaan ADS peran terpenting dalam melestarikan 
penghayat ADS melalui lembaga sekolah, salah satu sekolah yang menerapkan 
ADS yaitu sekolah Tri Panca Tunggal di sekolah tersebut selain melangsukan dan 
melaksanakan kurikulum umum di sekolah tersebut juga menerapkan kurikulum 
berbasis penghayat ADS, sekolah tersebut mendapatkan otonomi tersendiri untuk 
menggunakan dua kurikulum sekaligus. 
 
Seperti yang diungkapkan oleh Emile Durkheim tentang agama adalah asal mula 
agama adalah dari masyarakat itu sendiri.31

 
Secara tidak langsung hal ini sesuai 

dengan agama Sunda Wiwitan, yang ajarannya berasal dari sesepuh – sesepuh 
yang memberikan amanat pada penerusnya untuk tetap melestarikan agama Sunda 
Wiwitan tersebut, hal itu ditunjukkan baik melalui lisan ataupun praktek yang 
langsung dilakukan. Anggota ADS juga mempunyai sikap tersendiri, antara hal – hal 
yang dianggap suci seperti upacara, ritual keagamaan dan kegiatan – kegiatan yang 
berhubungan dengan Tuhannya, dibandingkan dengan perintah adat yang lebih ke 
dalam hukum – hukum. Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan yang termasuk 
agama primitif, tentunya sangat harus dijaga kelestariannya agar tidak mudah hilang 
dan tidak mudah tergeser keberadaannya. Penganut –penganut Sunda Wiwitan 
sendiri semakin lama semakin berkembang, karena anggota suku ADS semakin 
banyak, sehingga mendorong pengikutnya untuk dapat menjaga amanat yang telah 
disampaikan dalam bentuk “pikukuh karuhun” dan bacaan – bacaan. Hal tersebut 
memang harus dipegang teguh baik masyarakat yang berada di tempat asalnya 
ataupun masyarakat yang sedang berada Jakarta atau di daerah perkotaan. 
 
Nilai - Nilai Agama dan Kepercayaan Masyarakat Cigugur 
Spiritualitas yang berwawasan kebangsaan dan sifat pluralistik keagamaan Sang  
Seuweu Karma mengajarkan kebijakan dalam menata kehidupan manusia dengan  
berpedoman pada Dasa Panta yang terdiri dari:  a) Guna, mengerjakan sesuatu 
harus dijelaskan kegunaannya baik untuk yang  memerintah maupun yang 
diperintah.  b) Ramah, dalam memerintah harus disertai keramahtamahan.  c) 
Kagum, perintah yang disampaikan harus sesuai dengan yang diperintah.  d) Pesok, 
reureus, senang hati artinya yang diperintah merasa senang mengerjakan  perintah 
tersebut.  e) Asih, suatu perintah harus didasari rasa kasih- sayang sehingga suatu 
tugas akan  dirasakan sebagai tanggung jawab bersama.  f) Karunya, sayang, 
dengan penuh rasa sayang perintah tersebut dapat dirasakan oleh  yang 
diperintahnya dan menghasilkan rasa percaya diri sehingga tugas dilaksanakan  
dengan sepenuh hati.  g) Mukpruk, dengan sikap dan kata- kata lembut yang 
diperintah tak merasa dipaksa  ataupun terpaksa.  h) Ngulas, mengomentari hasil 
pekerjaan, jika perlu diperingatkan atau dikoreksi tetapi  dengan cara bijaksana agar 
tidak menyinggung perasaan.  i) Nyecep, menenteramkan dengan cara menghargai 
jerih payah orang lain.  j) Ngala angen, yang memerintah harus dapat menarik 
simpati bagi yang diperintah  sehingga yang memerintah akan selalu disegani dan 
dihormati.   

                                                            
31 Siahaan, Hotman M, 1986, Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi, Jakarta: Penerbit 
Erlangga.   
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Seren Taun merupakan gear budaya tradisional masyarakat agraris yang masih 
berada dan biasa dilaksanakan dikelurahan Cigugur, kuningan, Jawa barat. Tradisi 
ini dilaksanakan  satu rahun sekali sebagai manifestasi luapan rasa syukur kehadirat 
Tuhan Yang Maha Esa. Seren Berarti menyerakan dari tahun yang terdiri dari dua 
belas bulan. Secara definitif dapat diartikan upacara penyerahan hasil panen yang 
baru mereka lewati secara memihon berkah dan perlindungan Tuhan untuk tahun 
yang akan datang.   
 
Seren Taun adalah sebuah upacara yang selalu diadakan satu kali dalam setahun 
secara rutin sebagai sebuah ritual keagamaan untuk mengucapkan puji dan syukur 
kehadapan Yang Maha Esa ( menurut penghayat disebut : Pangeran Si Kang Sawiji- 
wiji) atas kehidupan dengan segala karunia nikmat dalam rachmatNya.  Upacara ini 
dapat diikuti oleh siapa saja yang berminat. Masyarakat Jawa Barat umumnya 
agraris. Oleh karena itu, upacara Seren Taun ini sebenarnya merupakan ekspresi 
masyarakat tersebut sebagai ungkapan syukur atas panen yang bagus dan 
berharap agar panen- panen berikut juga seperti itu.  
 
Selain di Cigugur, Seren Taun juga masih dirayakan di beberapa tempat lain seperti 
di Sukabumi, Garut dan sekitarnya. Sesuai dengan masyarakat Sunda yang agraris, 
maka dalam upacara Seren Taun objek utamanya adalah padi. Padi dipandang 
sebagai lambang kemakmuran karena seluruh daerah tatar Sunda merupakan 
lahan- lahan yang subur di mana padi selalu dapat tumbuh diatasnya. Sebagai acara 
adat tidak ketinggalan ditampilkan kesenian tradisional seperti ronggeng gunung, 
tayuban, pesta dadung (di Jawa: ngruwat), jentreng tarawangsa, namun sebelumnya 
terlebih dahulu disuguhkan tarian sakral yaitu tari Nyi Pwah Aci (dalam konteks 
Jawa: Dewi Sri). 
 
Aneka ragam penghayat dalam kepluralistikan menempati ruang dan waktu yang 
sama tanpa membeda-bedakan suku, ras, bangsa, maupun agama. Ruang menjadi 
tidak homogen karena di situ terdapat pemisahan antara yang suci dengan yang 
profan, yang ,putih dengan yang hitam, ruh yang baik dengan ruh yang jahat. 
Suasana menjadi magis serta khidmat, penuh dengan gumam mantera- mantera 
yang dilantunkan. Seren Taun pernah mengalami kebekuan selama 18 tahun akibat 
pelarangan terhadap PACKU oleh muspida setempat yaitu pemda, kejaksaan 
negeri, polres, Depag Kuningan dengan alasan Seren Taun dianggap pengikut ADS 
yang diidentifikasikan sebagai aliran sesat. Padahal Seren Taun justru membuka 
pintu lebar dengan semboyan “Semua umat Tuhan, sepengertian tapi bukan 
sepengakuan” yang artinya sebagai tradisi kebudayaan masyarakat Sunda yang 
telah dikenal sejak lama, ia justru memberi ruang bagi pluralitas berbagai penganut 
keyakinan keagamaan turut serta bahkan dalam puncak ritual selalu dilaksanakan 
doa bersama rohaniwan masing- masing agama. 
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Gambar 4.1 Pamplet Seren Taun 22 Raya Agung Saka Sunda 

 
Sumber: Dokumentasi Pribadi Kelompok 

 
Pernikahan dalam Agama Djawa Sunda (ADS) 
Pernikahan hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang sudah benar-benar dewasa 
dan siap secara lahir batin dan sebelumnya sudah mendapatkan pemahaman dan 
mengerti akan hakekat menikah. Biasanya laki-laki diharuskan berusia minimal 25 
tahun dan perempuan minimal 20 tahun. Pasangan muda-mudi yang akan menikah 
harus melalui proses adat seperti totoongan atau pendekatan antara pribadi dan 
masing-masing keluarga untuk memahami perbedaan dan persamaan satu sama 
lainnya. Narosan (melamar) dan Nyeureuhan adalah proses aturan adat saling 
mengukuhkan pasangan untuk serius melakukan hubungan sampai ke pelaminan 
dengan cara tradisi Sunda. Biasanya setelah lamaran, baru dibolehkan setelah 100 
hari untuk melangsungkan acara pernikahan. Masar adalah proses memasak 
tumpeng selametan oleh kedua calon pengantin secara bersama yang kemudian 
dilanjutkan dengan acara selamatan dengan mendapatkan wejangan dari sesepuh 
adat tentang tujuan dan makna dari sebuah perkawinan.  
 
Siraman adalah memandikan kedua calon pasangan pengantin dengan air bersih 
dan wewangian bunga-bunga oleh perwakilan kedua keluarga besar pengantin 
dengan maksud untuk saling mewangikan dan menjaga kebaikan kedua pasangan 
dan keluarag besar sebelum menjalani ikrar pernikahan. Ngeuyeuk seuereuh adalah 
tradisi yang melibatkan sesepuh dan warga adat yang sudah menikah dengan 
seperangkat simbol-simbol alam dimana kedua pengantin sebagi pelaku utama 
untuk memaknai kaitan simbol-simbol alam tadi dengan makna perkawinan. Kadang 
Ngueyeuk seuereuh ini dalam istilah umum ilmiah dikenal sebagai “sex education” 
adat dari orang tua terhadap calon pengantin, meskipun maknanya lebih jauh dari 
sekedar itu. Ikrar pernikahan yang dilakukan kedua pengantin dihadapan kedua 
orang tua, dimana orang tua perempuan memberi restu terhadap pernikahan itu 
sebagi bukti telah sahnya jatukrami atau atau pernikahan yang berlangsung saat itu. 
Biasanya kemudian pada saat ikrar pernikahan itu disaksikan juga oleh kedua 
keluarga, aparat pemerintahan setempat, pengurus adat dan masyarakat umum 
yang menyaksikan.  
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Selanjutnya sebagai penutup acara adat pernikahan adalah adanya rangkaian tradisi 
sawer pengantin berupa; nicak endog, meuleum harupat, buka pintu, huap lingkung, 
sungkeman dan sebagainya yang sarat dengan makna petuah-petuah bermanfaat 
bagi kedua mempelai khusunya. Tidak diperkenankan bercerai dan memiliki dua 
atau lebih istri atau suami atau poligami. Tidak boleh menikah dengan keluarga 
dekat atau kepada orang yang masih satu garis keturunan terutama sampai 
keturunan atau generasi ketiga dari pihak laki-laki. Tradisi Pemakaman dalam ADS 
setelah meninggal, warga masyarakat ADS dikebumikan dengan cara jenazahnya 
dimasukkan ke dalam peti kubur yang terbuat dari kayu jati. Adanya upacara tuju 
harian, empat puluh harian, serta seratus harian dalam tradisi meninggalnya 
masyarakat ADS. 
 
Sosialisasi  Internalisasi  serta Penerapan dalam Sehari-hari 
Manusia yang merupakan homo religius memiliki dua faktor yang mempengaruhi 
seseorang dalam menerima ajaran-ajaran kepercayaan agardapat diyakini, yaitu 
faktor internal dan faktor eksternal. Disini kelompok akan membahas mengenai 
faktor internal yang mempengaruhi eksistensi agama sunda wiwitan di Cigugur, 
Kuningan, Jawa Barat. Internalisasi adalah proses pemasukan nilai pada seseorang 
yang akan membentuk pola pikir dalam melihat makna realitas pengalaman. Nilai-
nilai tersebut bisa jadi dari berbagai aspek baik agama, budaya, norma, sosial, dan 
lainnya. Pemaknaan atas nilai inilah yang mewarnai pemaknaan dan penyikapan 
manusia terhadap diri, lingkungan, dan kenyataan disekelilingnya. Dalam 
menanamkan nilai-nilai inilah diperlukannya sosialisasi agar internalisasi ajaran 
agama oleh pendahulu ADS mampu dimengerti oleh generasi mudanya, sehingga 
agama ini akan mampu tetap eksistensi dan bertahan seiring dengan kemajuan 
jaman, modernitas, dan globalisasi yang erat hubungannya dengan sekulerisasi. 
 
ADS atau biasa disebut dengan Sunda Wiwitan merupakan bentuk kepercayaan 
atau religi yang berkembang ditanah Pasundan (khususnya kerajaan pasundan) 
Jawa Barat. Dalam kepercayaannya  sunda wiwitan mempercayai akan kehadiran 
kekuasaan tertinggi yang biasa disebut sebagai sang hyang kersa atau gusti 
singkang siwiji-wiji (tuhan yang tunggal) menurut penuturan dari Rama Anom ini 
merupakan resapan dari bahasa ejaan lama, yaitu tuhan itu tunggal atau satu.32 
Sang hyang kersa, dipercaya oleh pemeluk Sunda Wiwitan hidup di tempat yang 
tinggi dan agung yang disebut sebagai Buana Agung atau Buana Nyungcung. 
Dalam kepercayaan Sunda Wiwitan, mereka setidaknya mempercayai ada tiga 
macam lapisan kosmologis dunia; Pertama adalah Buana Agung yang merupakan 
tempat gusti sikang sawiji-wiji berada; Kedua adalah Panca Tengah tempat 
manusia, binatang, dan hewan hidup; Ketiga adalah Buana Larang, tempat roh-roh 
jahat bersemayam. Selain secara kosmologis membagi dunia pada tiga macam 
lapisan, secara filosofis pemeluk Sunda Wiwitan juga membagi konsep peranan 
hidup manusia menjadi tiga macam peran dan atau ketentuan yang disebut 
sebagai tri tangtu. Konsepsi tri tangtu ini lebih mengacu pada pandangan akan 
konsepsi keseimbangan peneguh dunia dan dilambangkan dengan raja sebagai 

                                                            
32 Hasil wawancara kelompok.  
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sumber wibawa, rama sebagai sumber ucap (yang benar), dan resi sebagai sumber 
tekad (yang baik).33 
 
Internalisasi ADS telah dilakukan melalui sosialisasi yang berlangsung dalam 
kehidupan sehari-hari didalam masyarakat. Para tokoh-tokoh adat atau sesepuh 
pangeran Rama Anom telah mencontohkan budi pekerti, tolerasi, dan saling 
membantu kepada penghayat sunda wiwitan. Namun saat kelompok melakukan 
observasi ternyata masyarakat desa Cigugur, Kuningan, Jawa Barat juga memiliki 
sifat yang demikian karena sifat tersebut telah menjadi kebudayaan didalam 
masyarakat.34 Dari hasil observasi kami dilapangan, kami membagi tiga sosialisasi 
internalisasi ADS. 
 

 Keluarga 
Di dalam lingkungan keluarga proses sosialisasi dan internalisasi yang dilakukan 
adalah dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti, sopan santun, saling 
menghargai dan menghormati. Saat kami berjalan berkeliling kampong Cigugur, 
kami bertemu dengan empat orang remaja SMP bernama Tulus, Agung, Janah, dan 
Pandu. Yang penghayat ADS hanya Janah dan Pandu, Tulus dan Agung beragama 
islam dan katolik. Meskipun mereka bukan penganut kepercayaan ADS namun 
mereka mengetahui tentang pengajaran ADS. Mereka akan ke padepokan untuk 
latihan alat music calung dan menyanyi, latihan ini dilakukan rutin setiap sore. 
Menurut penuturan mereka bersama setiap jam 5 subuh ada meditasi dan siraman 
rohani, jika waktu meditasi tidak terbatas bisa kapanpun dilakukannya oleh 
penghayat ADS dan yang bukan penghayatpun dapat melakukannya. Siswa kelas 8 
SMP Try Mulya ini bernama Pandu, ia menjelaskan bahwa pengajaran itu dilakukan 
orang tuanya sejak saat ia masih balita. Namun yang membedakannya karena latar 
belakang ibu dan ayahnya memiliki dua kepercayaan yaitu islam dan penghayat ia 
baru memiliki agama ketika ia duduk dikelas IV Sekolah Dasar, jadi menurut 
keterangannya ia baru memilih agamanya ketika ia sudah mengerti tentang agama 
yang akan dipercayainya. Pandu memilih menjadi penghayat sunda wiwitan, saat 
kami bertanya mengenai alasanya ia tidak bisa menjawabnya.   
 
Ketika kami melakukan wawancara lebih mendalam ternyata kasus serupa tidak 
hanya terjadi oleh Pandu saja temannya juga. Pandu diajarkan sosialisasi 
internalisasi ajaran agama melalui nasehat-nasehat didalam rumahnya mengenai 
sopan satun, budi pekerti, tata karma, menghormati orang yang lebih tua. 
Pengajaran lain yang dilakukan Ayah Pandu adalah dengan memberikan cerita 
sejarah ADS, silsilah tentang ADS dan Gusti Pengeran Singkang Sawiji-wiji, tuhan 
bisa sampai kepada manusiaitu bagaimana kisahnya, dan praktek tingkah laku yang 
diajarkan. Pandu diberitahu oleh ayahnya jika kita menghargai ciptaan Tuhan maka 
kita menghormati Tuhan, contohnya saling membunuh. Saat kami menanyakan 

                                                            
33 Acmad Fadhila, 2015, Mengenal Sunda Wiwitan dan Variannya di Tanah Pasundan, SELASAR 
BUDAYA Cocnneting Ideas : Peneliti Sosial Budaya (http://jurnal.selasar.com/budaya/mengenal-
sunda-wiwitan-dan-variannya-di-tanah-pasundan) tgl 21 Desember 2016 Jam 17.54. 
34 Hasil observasi kelompok. 

http://jurnal.selasar.com/budaya/mengenal-sunda-wiwitan-dan-variannya-di-tanah-pasundan
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mengenai pengajaran khusus tentang sunda wiwitan lebih banyak didapatkan saat 
Pandu berada diluar melalui kumpulan di Paseban atau saat melakukan 
pembersihan diri, pengajaran aksara sunda juga banyak didapakan dilingkungan 
luar rumah seperti sekolah, dan kumpulan khusus anak-anak di Paseban Tri Panca 
Tunggal. Sosialisasi yang diajarkan pada penghayat ini lebih menekankan nilai-nilai 
budi pekerti, sopan santun, toleransi,dan gotong royong. Akhlak mulia merupakan 
nilai yang harus dimiliki penghayat kepercayaan. 
 
Siswa yang bernama Janah murid kelas IX SMP Try Mulya. Ia mengatakan bahwa ia 
tidak diajarkan hal apapun oleh orang tuanya mengenai ajaran agama sunda 
wiwitan. Ia mengenal pengajaran tersebut dari luar lingkungan rumah, contohnya 
saat ia sedang berada di Paseban dan di Padepokan. Orang tuanya tidak 
memberikan penjelasan mengenai ajaran sunda wiwitan, ayahnya hanya 
memberikan penjelasan sedikit mengenai tata karma, kesopanan, hormat terhadap 
orang tua.  
 
Pangeran Rama Anom menjelaskan tentang pengajaran penghayat sunda wiwitan 
kepada melalui tindakan dan budi pekerti yang ditanamkan melalui sikapnya di 
dalam lingkungan masyarakat sebagai sesepuh ada dan pangeran. Pangeran Rama 
Anom meskipun seorang pangeran tidak ada jarak antara masyarakat dengan 
kepemimpinan. Beliau mengajarkan tentang kearifan lokal kepada anaknya yang 
akan menjadi penerusnya sebagai pangeran. Jika didalam pengajaran kepada anak-
anaknya ia mengajarkan melalui senda gurau dan candaan kecil di meja makan 
setelah selasai makan, memberikan motivasi kepada anaknya namun pada batasan 
usianya,  jika didalam berkata, makan semua memiliki etika. Ia juga memberikan 
pengertian kepada anak-anaknya tentang bersikap sesuai sopan dan santun 
didalam bertindak dan tutur kata. Pengajaran budi pekerti berdasarkan pengajaran 
penghayat kepercayaan sunda wiwitan. Ia memberikan pengajaran yang berbeda 
kepada anaknya yang kelak akan akan meneruskan tahta kepangerannya, ia lebih 
menanamkan sikap merakyat dan menjadi panutan melalui dongen raja-raja 
terdahulu didalam penghayat kepercayaan sunda wiwitan kepada pengeran kukuh, 
diharapkan kelak pangeran kukuh dapat menjadi pemimpin yang dapat 
membingbing rakyatnya.  
 
Seorang pemimpin harus bejiwa besar, harus mendengarkan pendapat orang lain, 
jangan tertanam dijiwa ingin menang sendiri, dan memperbanyak temen dari anak 
manapun inilah ajaran Rama Anom terhadap Pangeran Kukuh. Sebagai pangeran 
yang tentunya juga sesepuh ADS tentunya ada ajaran khusus bagi anak kecil 
penghayat ADS dengan cara mengajarkan doa-doa yang ditanamkan dan member 
pemahaman “abdi cipta karsa gusti, tek ada daya kuasa apapun atas kehendakmu”, 
welas asih, anggah ungguh. Ajaran yang lain ditanamkan kepada anak-anak 
penghayat ADA adalah menghayati dan memahami. Agar anak-anak megerti 
pengajaran ini Rama Anom sendiri mengamalkan dan melakukan bentuk-bentuk 
tindakan baik dari ajaran ADS.  
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Gambar 4.2 Wawancara dengan  Anak-Anak Cigugur, Kuningan, Jawa Barat 

 
Sumber: Dokumen Kelompok (2016) 

 
 

Gambar 4.3 Wawancara  dengan Rama Anom 

 
Sumber: Dokumen Kelompok (2016) 

 

 Sekolah 
Jika pada lingkungan sekolah sosialisasi internalisasi dilakukan mata pelajaran 
keagamaan sunda wiwitan sendiri, mereka ditugaskan membuat gambar skema 
pikukuh tilu. Pikuku tilu adalah inti ajaran keagamaan sunda wiwitan dimana 
didalamnya ada tigaajaran pokok. Skema ini dibuat dan dipahami siswa. Saat kami 
melakukan observasi di SMP Tri Mulya siswa pada SMP ini terlihat sangat 
memahami isi skema tersebut, bahkan mereka yang tidak sebagai penghayat juga 
memahami skema tersebut. Menurut penuturan siswa kelas VII SMP Tri Mulya  
mereka didalam kelas adalah bersaudara  meskipun itu adalah saudara 
jauh,sehingga mereka tidak diajarkan untuk berkelahi atau tidak menghargai orang 
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lain. Guru-guru pada sekolah ini juga mengajarkan ajaran sunda wiwitan meskipun 
bukan penghayat sunda wiwitan, ia mengajarkan sikap budi pekerti, toleransi, sopan 
santun, dan bergotong royong. Inilah pengajaran SMP Tri Mulya  kepada muridnya, 
mengajaran tersebut merupakan bagian dari nilai-nilai ADS.  
 

Gambar 4.4 Wawancara dengan Anak-Anak SMP Tri Mulya 

 
Sumber: Dokumentasi Kelompok (2016) 

 

 Lingkungan Sosial 
Pada lingkungan sosial pengajaran sosialisasi internalisasi dimasyarakat memiliki 
cara pandang kebudayaan yang sama dihasilkan dari pengajaran agama sunda 
wiwitan. Dari beberapa narasumber kami menceritakan jika masyarakat Cigugur, 
Kuningan, Jawa Barat adalah masyarakat dengan mutikultural sehingga sikap 
toleransi, saling menghormati sangat perlu dilakukan. Alam masyarakat yang sangat 
plural seperti dicigugur. Rasa gotong royong saling dibangun contohnya pada saat 
agama katolik mengadakan acara agama lain ikut membantu menyelesaikan 
pekerjaan yang belum diselelesaikan.  
 
Sosialisasi internalisasi juga terbangun ketika hari raya sereng tauh penghayat 
kepercaan sunda wiwitan. Mereka ikut meramaikan acara tersebut.ajaran sunda 
wiwitan sudah tertanam didalam diri masyarakat Cigugur melalui kebudayaan yang 
ditanamkan dengan nilai-nilai ADS. Pengajaran jika ingin melakukan sesuatu harus 
membiasakan menyebutkan “sembah eyang cigugur yang punya tempat kita”  selain 
itu pada lingkungan terdapat ritual renungan adat setiap malam minggu, renungan 
adat ini dengan menghubungkan didalam dapur suci dan api didalam hati kita. 
Pengamalan nilai-nilai ADS dalam masyarakat umumnya terhadap prilaku, 
kesadaran hati ditiap hari disini, percaya pada tuhan pasti ada. Mereka juga memiliki 
acara kumpulan seperti muludan,raya agung pada setiap tanggal 12. Acara khusus 
yang dilakukan dalam lingkungan Cigugur untuk anak-anak dalam pengajaran ADS 
ada acara buat anak-anak mengungkap isi hati kita masing-masing seperti, adat & 
budaya.  
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Salah satu narasumber kami adalah Cecep keamanan lingkungan yang terpaksa 
masuk katolik karena ADS pernah terjadi konflik dan ADS pernah dibubarkan 
sehingga ia berpindah agama menjadi katolik. Dia memberi pembebasan kepada 
anaknya setelah dewasa atau besar untuk memilih agamanya. Umumnya orang tua 
pada lingkungan kampong Cigugur membebasakan anaknya untuk memilih 
kepercayaan merekadengan bebas, karena mereka menganggap semua agama itu 
sama namun tidak ada yang lebih baik atau lebih tinggi derajadnya pada dasarnya 
tujuan agama itu adalah menjadi lebih baik dan masuk surga. Kita sebagai manusia 
menjalankan agama itu yang penting baik. Dalam masyarakat ADS soalagamatidak 
dipermasalhkan namun sebagai masyarakat dan ciptaan tuhan kita harus 
sepengertian dan saling mengingatkan kebaikan dan keburukan perilaku kita. Jika 
seorang beragama islam tidak sholat maka agama lain seperti penghayat ADS wajib 
mengingatkannya,begitu pula sebaliknya. 
 
Masyarakat mengatakan didalam ADS tidak ada rangan tertentu, ADS adalah 
sebuah kepercayaan bebas ingin melakukan apapun namun kearah yang baik-baik, 
berdoa dan ibadah juga dilakukan dengan bebas. Dalam ADS diajarkan kebenaran 
dan kejujuran. Persatuan yang dilakukan masyarakat pada kampong Cigugur sangat 
baiktidak pernah terjadi konflik,dan mereka tidak mempermasalahkan soal 
materi,tidak ada kecemburuan social karena rezeki sudah ada yang mengaturasal 
kita selalu berusaha. Jiwa goto royong yang dibangunpun juga sangat kuat dibentuk. 
Jika dalam penuturan Pak Didi narasuber kami yang lain ADS merupakan agama 
leluhur, bertoleransi sama halnya dengan berdoa dengan cara berbeda namun 
tujuannya tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 
Gambar 4.5 Wawancara dengan Keamanan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat 

 
Sumber: Dokumentasi Kelompok (2016) 

 
Kesimpulan 
Agama atau kepercayaan bukanlah hambatan bagi mereka yang hidu[ di Cigugur 
kuningan Jawa Barat, kepercyaan yang mereka anutpun bahkan tidak diakui oleh 
pemerintah Indonesia. Ketidak diakuin mereka sebagai penghayat kepercayaan 
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yang tidak masuk dalam 6 agama di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, 
Budha dan Konghuchu membuat merekaberusaha keras menjaga dan melestarikan 
agama atau kepercayaan yang mereka anut dijaga dan dilestarikian agar tidak 
pernah hialang atau pudar, karena kepercayaan yang mereka anut yaitu Agama 
Djawa Sunda atau yang sering disebut Sunda Wiwitan atau singkatanya  ADS 
adalah warisan nenek moyang Cigugur Kuningan yang harus tetap dijaga samapai 
akhir dunia ini dan bisa dianut juga oleh cucu,cicit bahkan generasi penerus. Nilai-
nilai yang terkandung dalam ADS sangat dijaga keutuhanya dan kemurnianya oleh 
masyarakat Cigugur yang menganut ADS guna dipelajari ataupun diberikan ke 
generasi penerus, nilai yang diberikan atau disosialisasikan cakupanya adalah 
bentuk semua kehidupan sampai kematian, dimulai dari keluarga sampaijuga di 
institusi pendidikan yaitu sekolah-sekolah.  
 
Nilai dan ajaran ADS agar tetep lestari dan eksis samapai nanti akhir hayat di 
Cigugur Kuningan ternyata diterapakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari 
berjalan, keluar rumah, makan, tutur kata, perilaku ataupun sebagainya, ini 
dilakukan bukan hanya orang dewasa ataupun keluarga dari pangeran Jatikusuma 
sesepuh adat atau orang yang dihormati dalam Sunda Wiwitan namun anak-
anakpun harus mempratktekan nilai-nilai tersebut dalam keseharianya. Dan 
kegiatan-kegiatan adat seperti upacara adat, serentaun-pun  terjadwal, agar Nilai 
ataupun ADS itu sendiri tetap lestari di masyaraat Cigugur Jawa Barat Indonesia. 
Untuk menjelaskan analisis diatas, berikut ini kelompok menyajikan skema analisis 
yang dilakukan kelompok, sebagai berikut : 
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Skema 4.1 Sosialisasi Nilai Guna Eksistensi Komunitas ADS Cigugur, 
Kuningan, Jawa barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber  : Hasil Diskusi dan Analisis Kelompok 
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Bab 5 
Kegiatan Ekonomi Praktis Komunitas ADS di Desa Cigugur, Kuningan-Jawa 
Barat : Studi Kasus Kelompok Tani Sri Asih 
 
Baihaqqi N. Bangun, Dhiya Salma Z. H. ,  Fitriani Kusuma, Masruroh, dan Reo 
Putera. 
 
Pendahuluan 
Ekonomi merupakan elemen yang lekat dalam setiap sendi-sendi kehidupan 
manusia. Perannya sangat strategis dalam menentukan arah perkembangan pola 
bertahan hidup. Sebab dalam proses kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari 
kegiatan ekonomi. Transaksi perihal ekonomi dilakukan guna memenuhi kebutuhan 
hidup, maka dari itu lini ekonomi menjadi persoalan strategis dalam aspek 
kehidupan yang perlu untuk terus diperhatikan. Karena hal ini berkenaan dengan 
hajat hidup seorang individu atau pun masyarkat.  
 
Dalam kelompok ADS sendiri kegiatan ekonomi tak pernah luput dari perhatian, 
contoh kecilnya dalam mata pencarian kelompok ADS sebagain besar bekerja 
sebagai petani (petani penggarap dan buruh tani), peternak, dan lainnya bekerja 
sebagai Pedagang, Pegawai negeri Sipil, TNI, Polisi, Wiraswasta dan sebagainya. 
Seperti daerah lainnya di Kuningan kebanyakan pertanian yang berkembang adalah 
tanaman padi, selain pertanian banyak juga warga ADS yang memiliki tempat ternak 
sapi, ayam, dan juga babi. Mata pencaharian ini lah yang memiliki peran penting 
dalam mempertahankan kehidupan kelompok ADS.  
 
Jika modal ekonomi tidak dimiliki oleh seorang individu atau pun masyarakat maka, 
pola bertahan hidup pun akan terasa berat dan terseok-seok. Seperti yang 
diceritakan beberapa narasumber kami di Cigugur Kuningan yang tengah 
menghadapi krisis ekonomi, hal ini tergambar dari kuantitas hasil usaha yang 
didapat belakangan ini. Berkaitan dengan persoalan ini kami akan menganalisis 
dengan konsep teori Pierre Bourdieu yang berkenaan dengan modal-modal yang 
dimiliki komunitas ADS (Agama Djawa Sunda). 
 
Penulisan ini dibuat berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan, dimana metode 
yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi ialah dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dilakukan guna untuk 
mendeskripsikan bagaimana sis5em perekonomian dari kelompok Petani Sri Asih 
yang terdapat pada komunitas ADS. Data yang diperoleh bersifat deskriptif analitik, 
yaitu merupakan data yang diperoleh dengan cara turun langsung ke lapangan 
melalui teknik wawancara, dokumentasi, pengamatan, analisis, dan hasil dari 
catatan lapangan yang ditemukan. Penelitian ini berfokus pada sistem 
perekonomian masyarakat komunitas ADS yang berada di Desa Cigugur, Kuningan-
Jawa Barat. 
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Lokus Penelitian 
Kecamatan Cigugur terletak pada kordinat 108 BB – 156 BT, 06,57 LU - 723 LS. 
Cigugur ialah desa di lereng Gunung Ciremai (661 Mdpl) yang diresmikan pada 
tanggal 07 Pebruari 1992,  Cigugur memiliki curah hujan rata-rata 26,80 mm dan 
suhu udara rata-rata sekitar 26°C yang sekarang sudah menjadi sebuah kelurahan 
bahkan kecamatan. Secara administratif, Cigugur terletak di Kabupaten Kuningan, 
Jawa Barat dengan luas Wilayah 3.369,576 H yang berjarak sekitar 35 km ke arah 
selatan kota Cirebon, atau sekitar 168 km dari kota Bandung. Disini ada bangunan 
kuno yaitu Paseban tempat penganut ADS (Agama Djawa Sunda), Kecamatan 
Cigugur yang dibangun pada tahun 1840 dan direnovasi tahun 1971 dan 2007 
kemudian diresmikan pemerintah pada 14 Desember 1976 dengan surat keputusan 
No. 3632/C.1/DSP/1976 sebagai Cagar Budaya yang dilindungi. Jumlah penduduk 
di Desa Cigugur, Kuningan yaitu 7.084 orang. Penduduk desa heterogen secara 
agama (ADS, Katolik, Islam, Hindu, Buddha) dimana mayoritas agama disini yaitu 
islam dan secara kependudukan asal (Bali, Bandung, Banten, dll). Potensi Daerah 
Pertanian (padi, tomat, bawang, ubi, kentang, sawi, dll), perikanan (ikan mas, nila, & 
gurame), Peternakan (sapi perah, ayam pedaging, domba, dll), Pariwisata (Paseban, 
curug putri & landung, dll), dan industri (susu segar).  
 
Penggolongan Pekerjaaan Komunitas ADS 
Masyarakat ADS terbagi kedalam tiga penggolongan pekerjaan. Pertama, Sektor 
Struktural yang memiliki jenis-jenis pekerjaan yang terdapat pada kelompok ADS 
Cigugur sangatlah beragam. Jika biasanya ketika pekerjaan di desa hanya sekitar 
pekerjaan pertanian, peternakan, pekebunan, dsb. Berbeda dengan desa Cigugur 
ini, pekerjaan-pekerjaan struktural seperti supir, guru juga ada. Walaupun jumlahnya 
masih sangat sedikit yang memiliki pekerjaan struktural, tapi itu menunjukan bahwa 
warga desa cigugur ini tidak menutup diri dari pekerjaan struktural seperti apa yang 
biasanya dilakukan diperkotaan dan tidak selalu berkutat pada pekerjaan pedesaan 
seperti pertanian, peternakan, dan sebagainya. Kedua, Sektor Agraris terbagi 
menjadi tiga bidang, yang pertama Pertanian Pekerjaan dalam bidang pertanian 
merupakan pekerjaan mayoritas yang ada di kelompok ADS Cigugur, Kuningan. 
Pekerjaan pertanian merupakan pekerjaan yang memiliki peran yang sangat penting 
karna pertanianlah yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pangan 
kelompok ADS di desa Cigugur. Pekerjaan pertanian juga memiliki KUD yang terdiri 
dari 3 wilayah yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut pada sub bab berikutnya 
mengenai KUD Tani Sri Asih.  
 
Yang kedua Peternakan, Selain pertanian seperti apa yang sudah dijelaskan pada 
pembahasan sebelumnya, yaitu ada pekerjaan peternakan. Pekerjaan peternakan 
kelompok ADS di Cigugur ada yang ternak sapi perah ada juga yang ternak babi. 
Sama dengan pekerjaan pertanian, pada pekerjaan peternakan juga terdapat 
KUDnya yaitu Larasati, Saluyu. KUD ini juga bergerak dibawah organisasi warga 
lokal dan dikelola juga oleh warag kelompok ADS dan yang ketiga Pertambangan, 
Untuk pekerjaan yang satu ini sebenarnya juga masih jarang ada di desa Cigugur. 
Pertambangan disini maksutnya yaitu melakukan tambang batu untuk membuat 
fondasi rumah. Upah yang dihasilkan dari tambang batu ini bisa dikatakan sangatlah 
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besar karna menurut penurturan narasumber, Ia bisa memberikan uang jajan 
sebesar 100rb perhari.  
 
Dan yang ketiga, UKM Di desa Cigugur terdapat UKM kecil yang dikelola oleh warga 
Cigugur yaitu Ibu Misrah, UKM tersebut yaitu berupa penjualan tape ketan asli 
olahan warga-warga desa Cigugur. Untuk karyawannya sendiri, Ibu Misrah 
mengungkapkan bahwa terdiri dari tetangga-tetangga sekitar yang turut membantu 
dalam membuat dan mengelola usahanya tersebut. Usaha tape ketan ini 
diungkapkan tidak hanya warga Cigugur saja yang mengkonsumsi, namun warga 
dari luar Cigugur juga sudah banyak yang memesan tape ketan dari Ibu Misrah, 
terutama dari orang-orang yang berkunjung ke desa Cigugur biasanya memesan 
tape ketan tersebut untuk dibawa pulang kedaerahnya masing-masing sebagai oleh-
oleh. 
 
Profil Kelompok Tani Sri Asih 
Kelompok Tani Sri Asih berdiri sejak tahun 1992. Kelompok tani itu dipimpin oleh 
bapak Kendo sebagai ketua dan bapak Ojo sebagai anggota. Kelompok tani ini 
merupakan perkumpulan yang dibentuk dari kemandirian masyarakat dan  dari 
berbagai elemen agama (ADS, Katolik, Islam, Buddha, dan Hindu) masyarakat 
disekitar kampung cigugur. Hal itu menjadi keunikan masyarakat disini karena  
kuatnya toleransi beragama dan kebebasan beragama yang jarang atau bahkan 
tidak sama sekali menimbulkan sentimen agama. Tiap anggota memunyai status 
yang sama, tidak ada yang dispesialkan ataupun dikucilkan. Anggota kelompok tani 
dalam status murninya (seharusnya) yaitu seluruh masyarakat yang ada disini, 
namun kebanyakan masyarakat tidak aktif atau mengikuti kelompok (bergerak 
sendiri-sendiri), hanya sekitar 20-25 orang saja yang aktif termasuk bapak Ojo. 
Mayoritas masyarakat dan anggota kelompok tani yaitu berstatus ekonomi bawah 
dan beberapa menengah. Kelompok tani ini berperan sebagai wadah aspirasi para 
petani dan buruh tani perihal pengurusan lahan, hasil panen, teknologi, dan lain-lain. 
Selain itu kelompok tani Sri Asih berperan menghimbau kebutuhan masyarakat 
terkait pangan. kelompok tani seperti organisasi pada umumnya misalnya KUD 
dimana ada sistem administrasi dan jabatan-jabatannya dimana yang 
membedakannya dengan KUD peternakan yaitu fokusnya pada pertanian.  
 
Kelompok Tani Sri Asih melakukan kegiatan pengarahan kepada masyarakat terkait 
dengan pertanian. Hal ini dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum 
mengerti bagaimana caranya bertani dengan baik, bagaimana sistem penyewaan 
lahan dan bagaimana membuat pengajuan terkait penggunaan lahan untuk dipakai 
kegiatan perekonomian (pertanian) yang intinya masyarakat masih kurang 
memahami sistem terbaru agraria. Pertanian didaerah ini (cipagar, cigugur) yang 
dilakukan oleh kelompok tani yaitu menyewakan lahan dikarenakan disini mayoritas 
masyarakatnya sebagai buruh tani bukan petani. Sistem penyewaan lahan yaitu 
dengan hitungan perbata, misalnya 100bata, 200 bata, hingga 400bata dmana 
perbata mewakili hektar. Jarang buruh tani yang mengurus lahan sekitar 1 hektar 
dan 2 hektar. Dana untuk kelompok tani dari pemerintah melalui sistem pembuatan 
dan pengajuan proposal.  Proposal ini dibuat biasanya setahun sekali, kadang juga 2 
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tahun bahkan lebih tergantung kebutuhan atau permintaan masyarakat disini. 
Menurut bapak Kendo, beliau mengatakan : 

 
“Dana dari pemerintah sebenarnya kurang mencukupi dan kadang membuat 
kegagalan program yang sudah dibuat oleh kami, hal ini dikarnekan 
pemerintah kurang tepat sarana memberikan dana pada petani dan kurang 
memperhatikan sektor pertanian disini dan diseluruh wilayah Indonesia. 
Pemerintah seharusnya memberikan tambahan dana produktif  pada 
pertanian, karena kami diharuskan mampu memberikan makan seluruh 
orang disini ataupun diseluruh Indonesia.” 35 

 
Selain itu, proposal juga bisa digunakan untuk pengajuan teknologi pertanian 
misalnya alat penggilingan padi (rontogan) dan traktor. Walaupun bisa untuk 
mengajukan dan mendapatkan  menurut bapak Kendo, beliau mengatakan :  

 
“Bisa saja kami meminta traktor dan penggilingan padi, tapi saya usahakan 
untuk tidak meminta kepada pemerintah karena saya mencoba membangun 
prinsip mandiri pada masyarakat buruh tani disini. Namun, jika kami 
mempunyai hak dan diberi tanpa mengajukan permintaan 
(meminta/proposal), ya kami menerima teknologi itu secara terbuka”.36  

 
Sebagai tambahan, karena menurut beliau proposal dan sejenisnya itu merupakan 
formalitas saja kepada pemerintah untuk kucuran dana agar bisa didata dalam 
administrasinya. Kemudian, dalam pertanian disini ada sistem bagi hasil dimana 
hasil panen yang terjadi tiap 4 bulan sekali dibagi dua antara buruh tani dan pemilik 
lahan, misalnya penyewaan lahan 400bata menghasilkan panen 8 kuintal beras 
dihargai 85 juta maka masing-masing mendapat 42,5juta padahal modal awal terkait 
bibit dan semuanya hanya 2 juta. Hasil panen digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan pangan masyarakat dan juga dijual dipasar atau kepada pihak-pihak 
swasta. Menurut bapak Kendo, beliau mengatakan : 

 
“Panen dalam sektor pertanian saja kurang mencukupi pangan masyarakat 
disini, karena berhubungan dengan kendala-kendalanya diantaranya faktor 
cuaca, teknologi (traktor dan penggilingan padi), penggunaan pestisida 
berlebihan, dan lain-lain. Karena kurang, makanya kami (kelompok tani) 
berusaha melakukan pengarahan kepada masyarakat disini untuk membuat 
usaha lain misalnya perikanan (ternak ikan) dan ternak hewan (sapi, bebek, 
dll) serta menanam pohon-pohon yang produktif (jambu, dll) jika punya lahan 
kosong yang tak terpakai dan usaha lainnya supaya bisa tetap makan dan 
mendapatkan uang.”37 

 

                                                            
35 Wawancara pada tanggal 5 November 2016 di Cigugur, Cipager, Kuningan. 
36 Wawancara pada tanggal 5 November 2016 di Cigugur, Cipager, Kuningan. 
37 Wawancara pada tanggal 5 November 2016 di Cigugur, Cipager, Kuningan. 
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Hal ini terbukti bahwa dirumah-rumah banyak sekali warga yang beternak ikan dan 
hewan lainnya di samping rumahnya, menanam pohon-pohon yang produktif dan 
membuka usaha lain seperti ibu Misrah yang membuka toko berjualan tape dan 
jajanan ringan khas oleh-oleh Ciugugur ini. Terkait dengan kendala-kendala yang 
meempengaruhi hasil panen yaitu proyek geothermal yang dilakukan bupati 
Kuningan, hal ini berdampak menghambat aliran air untuk pertanian sehingga 
ditentang banyak pihak. Selain kendala hasil panen, ada juga kendala-kendala 
lainnya dalam kelompok tani ini yaitu kesulitan melatih, mendidik, dan mencari 
pegawai adminstrasi baru dalam kelompok tani untuk mewariskan kinerja kelompok 
yang didasari makin kurangnya keuletan dan keinginan masyarakat dalam 
mempertahankan kelompok tani Sri Asih. Kendalan lainnya terkait perkembangan 
zaman yaitu makin sedikitnya buruh tani sebagai pekerjaan dimana masyarakat lebih 
memilih bekerja dikantor dan industri sebagai buruh pabrik dan pegawai kantoran 
akibat makin tingginya stratifikasi pendidikan. 
 
Kegiatan ekonomi masyarakat  disini yaitu 4P (pertanian, perikanan, peternakan, 
dan perkebunan) yang masing-masing memiliki kelompok-kelompoknya sendiri. 
Kelompok tani Sri Asih mempunyai program pelatihan dan sekolah khusus pada 
pertanian yang bersertifikat. Pelatihan ini diselenggarakan oleh pemerintah dan 
kelompok tani sebagai pengarahan pada masyarakat sekitar atau masyarakat dari 
luar daerah yang ingin belajar soal pertanian di Cigugur ini. Selain pelatihan, 
kelompok juga menyelenggarakan acara sosialisasi setiap hari jum’at yang dilakukan 
oleh baik pihak kelompok tani, mahasiswa yang PPL, dan pihak pemerintah daerah. 
Selain itu ada SLPAT ( Sekolah Lapangan Pertanian Alam Terpadu) yang bertujuan 
mendidik para generasi penerus sektor pertanian terkait membahas mengenai 
gejala-gejala organik dan kimia pada pangan.  
 
Kelompok tani juga telah memiliki sertifikat karena sebagai pengakuan peresmian 
organisasi ini dan juga memiliki akta notaris. Kelompok tani juga memiliki program 
untuk membuat koperasi, namun itu sulit tercapai karena ada kendala dimana 
anggota-anggota banyak yang tidak aktif dan kurangnya kesabaran orang-orang 
dalam menghadapai berbagai situasi pertanian (cuaca, dll). Kelompok Sri Asih juga 
memiliki kerjasama dengan pihak swasta terkait penjualan hasil panen, bibit, pupuk, 
pestisida, dan lain-lain. selain itu, anggota kelompok tani tidak hanya punya satu 
pekerjaan sebagai buruh tani, namun memiliki usaha-usaha lainnya sehingga tidak 
fokus pada pertanian saja. Harapan dari bapak Ojo dan bapak Kendo, mereka 
mengatakan : 

 
“Pemerintah tolong lebih perhatikan petani dan buruh tani, dikarenakan 
tenaga kasar makin kurang dan butuh pengembangan teknologi pertanian 
dan dana tolong dibenahi agar tepat sasaran pada petani”.38 

 
Setelah mendeskripsikan kelompok tani Sri Asih. Dari deskripsi diatas dapat 
dianalisis dengan melihat modal yang dimiliki kelompok tersebut untuk membangun 

                                                            
38 Wawancara pada tanggal 5 November 2016 di Cigugur, Cipager, Kuningan 
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dan menjalankan kelompoknya. Kami menganalisis data dengan menggunakan teori 
modal Bourdieu. Berikut tabel modal kelompok tani Sri Asih : 
 

Tabel 5.1 Kapasitas Modal Kelompok Tani Sri Asih 

No. Ekonomi Simbolik Sosial Budaya 

1. Mayoritas 
masyarakat 
ekonomi kelas 
menengah 
kebawah 

Adanya program 
pelatihan 
pertanian yang 
bersertifikat 

Kerjasama dengan 
pihak Swasta terkait 
dengan distribusi 
penjualan hasil 
panen  

Anggota 
Kelompok 
Multiagama 

2. Dana produktif 
dari pemerintah 
kurang 

Adanya program 
SLPAT (sekolah 
lapangan 
pertanian alam 
terpadu) yang 
bersertifikat  

kerjasama terkait 
dengan bibit, pupuk, 
dan lain-lain 

Setiap setahun 
sekali dibulan 
oktober 
melakukan 
Seren Taun 

3. Teknologi traktor, 
penggilingan padi 
melalui proposal 

Adanya pelatihan 
untuk anggota 
kelompok Tani Sri 
Asih 

Hasil pertanian 
sebagian besar dari, 
oleh dan untuk 
warga Cipager 

Pendidikan 
para anggota 
kelompok tani 
sebagian 
besar SD dan 
SMP 

Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan ( November 2016) 
 
Kesimpulan 
Kegiatan perkonomian menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan 
masyarakat yang tujuannya adalah sebagai penunjang kebutuhan sehari-hari seperti 
untuk kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dalam 
kelompok masyarakat ADS di Cigugur kegiatan perokonomiannya dibagi menjadi 3 
sektor, yaitu sektor struktural, agraris dan UKM. Adapun dalam pembagian 
kelompok pekerjaannya masyarakat ADS mayoritas dalam bidang pertanian yang 
termasuk dalam sektor agraris, karena pertanian merupakan pekerjaan yang 
memiliki peran sangat penting dimana pertanian yang bertanggung jawab untuk 
memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kelompok pertanian di Cigugur memiliki 
KUD bernama Tani Sri Asih yang merupakan organisasi perkumpulan yang dibentuk 
dari kemandirian masyarakat dan  dari berbagai elemen agama (ADS, Katolik, Islam, 
Buddha, dan Hindu) masyarakat disekitar kampung Cigugur. Kelompok Tani Sri Asih 
berperan sebagai wadah aspirasi para petani dan buruh tani perihal pengurusan 
lahan, hasil panen, teknologi dan lain-lain. Dan juga memiliki program pelatihan dan 
sekolah khusus pada pertanian yang bersertifikat yang diselenggarakan oleh 
pemerintah. 
 
Hal yang menjadi keunikan tersendiri dalam kelompok ADS ini ialah masyarakatnya 
yang memiliki kebaragaman menganut agama dalam satu keluarga—dengan agama 
yang berbeda—dan saling menjunjung tinggi solidaritas dan memiliki toleransi tinggi 
dalam perbedaan keagamaan yang dianutnya. 
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Skema 5.1 Penggolongan Pekerjaan Masyarakat ADS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan ( November 2016) 
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Bab 6 
Iman Kana Tanah: Merajut Habitus Kearifan Lingkungan Hidup Masyarakat 
Penghayat Sunda Wiwitan Cigugur  
 
Alif Vianny Putri, Hadi Iskandar, Nina Herlani, Solecha, Umar Sholeh  
 
Pendahuluan 
Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencangkup keadaan 
sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral serta flora dan fauna 
yang tumbuh diatas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan  yang 
meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan 
fisik tersebut. Lingkungan di Indonesia sering juga disebut “Lingkungan Hidup”. 
Misalnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan 
Lingkungan Hidup.39 Sedangkan Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang 
dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 
perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan 
manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya.40 Masyarakat 
Cigugur sangat menganggap penting Lingkungan Hidup, memiliki suatu kebiasaan 
yang mungkin sudah mendarah daging, kebiasaan menjaga dan merawat alam dan 
lingkungan. Terbukti dengan lingkungan mereka yang begitu bersih dan asri.  Untuk 
itu, kelompok kami ingin meneliti bagaimana hubungan manusia dengan alam pada 
Masyarakat Cigugur, dan bagaimana mereka mampu menjaga dan merawat 
lingkungan dan alam meskipun mereka tetap terbuka dengan dunia luar. 
 
Cigugur merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Kuningan, Jawa 
Barat. Sebuah tempat yang terkenal dengan kelompok penghayat Sunda Wiwitan 
yang merupakan agama kepercayaan bagi masyarakat di Cigugur. Walaupun kini 
bukan hanya ada kepercayaan Sunda Wiwitan. Disana pun terdapat agama-agama 
kepercayaan lainnya selain Sunda Wiwitan, seperti agama Islam, Kristen, Katolik, 
Hindu dan Buddha. Meskipun berbeda-beda, namun hubungan mereka dalam 
kesehariannya tetap harmonis dan beriringan. Tidak ada konflik-konflik yang biasa 
terjadi di lingkungan-lingkungan yang terdapat multi agama atau bahkan multi etnis. 
Bahkan dalam satu keluarga pun bisa jadi memiliki agama atau kepercayaan yang 
berbeda-beda. Bukan hanya soal agama atau kepercayaan, masyarakat Cigugur 
pun memiliki suatu kebiasaan yang mungkin sudah mendarah daging, kebiasaan 
menjaga dan merawat alam dan lingkungan. Terbukti dengan lingkungan mereka 
yang begitu bersih dan asri. Untuk itu, kelompok kami ingin meneliti bagaimana 
hubungan manusia dengan alam pada Masyarakat Cigugur, dan bagaimana mereka 
mampu menjaga dan merawat lingkungan dan alam meskipun mereka tetap terbuka 
dengan dunia luar. Metode penulisan artikel ini adalah observasi dan wawancara 
langsung, serta penelitian  pustaka yang menggunakan karya Richard Harker dkk 
yang berjudul (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik (2009) sebagai sumber utama. 

                                                            
39 http://www.artikellingkunganhidup.com di akses online pada tanggal 25 Desember 2016. 
40 N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta Erlangga, 2004), hal. 4. 

http://www.artikellingkunganhidup.com/
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Selain buku ini, penulis juga menggunakan dan menelaah karya-karya sekunder 
sebagai pendukung konsep.    
 
Makna Filosofis Lingkungan Hidup  
Dalam kehidupannya, kelompok Penghayat Sunda Wiwitan begitu menjaga 
lingkungan alam. Sebagaimana yang diajarkan oleh mendiang nenek moyang 
mereka. Ajaran itu juga tertulis dalam kitab mereka, yang biasa disebut Ajaran 
Pikukuh Tilu. Dalam ajarannya, manusia sebagai makhluk hidup memiliki kewajiban 
untuk menjaga dan melindungi sesama makhluk, terutama sesama makhluk hidup, 
dalam hal ini ialah lingkungan dan alam. Dalam ajarannya juga terdapat sebuah 
konstruksi yang mengajarkan mereka untuk selalu menjaga dan melindungi 
lingkungan di mana mereka tinggal. Dalam ajaran Pikukuh Tilu, terdapat tuntunan 
tentang Alam Semesta41 yang menjelaskan penciptaan alam semesta yang dimulai 
dari cahaya yang terdiri dari cahaya putih, kuning, merah dan hitam. Cahaya-cahaya 
tersebut masing-masing melambangkan unsur-unsur yang ada di alam, seperti 
unsur air, angin, api dan tanah. Alam memiliki pancaran kekuatan yang 
memengaruhi kekuatan manusia. Seberapa jauh kekuatan alam, akan berpeluang 
pada fungsi-fungsi rohani, rasa dan pikir.  
 
Ajaran tersebut kemudian mendarah daging hingga telah menjadi kebiasaan dan 
kesadaran bagi Masyarakat Cigugur. Terlihat dari lingkungan mereka yang bersih 
dan rapi, juga asri. Hampir di setiap rumah memiliki tanaman-tanaman atau menaruh 
pot-pot tanaman. Membuat mata yang memandang terlihat segar. Bahkan 
kesadaran mereka dalam menjaga dan merawat lingkungan dan alam pun terangkai 
dalam acara rutin mereka, yaitu Seren Taun. Dalam acara Seren Taun, 
dilaksanakan beberapa rangkaian acara yang didalamnya terdapat kegiatan-
kegiatan yang berupa pelestarian alam dan lingkungan. Salah satunya yaitu Pesta 
Dadung. Dalam Pesta Dadung dilaksanakan kegiatan menanam pohon dan 
membasmi hama pada tanaman. Hal ini dapat mencerminkan sikap mereka yang 
begitu mencintai dan mampu menjaga serta merawat kelestarian alam dan 
lingkungan mereka di mana mereka tinggal.  
 
Pikukuh Tilu: Konstruksi Iman Kana Tanah dalam Pola Perilaku Masyarakat 
Pikukuh jika di artikan adalah pedoman. Secara keseluruhan Pikukuh Tilu 
merupakan cara-cara atau jalan manusia dalam berperilaku atau bertindak di muka 
bumi. Pikukuh Tilu terbagi menjadi tiga macam poin ajaran atau pandangan yaitu, 
Ngaji Badan, Iman Kana Tanah, dan Ngiblat ka Ratu-Raja anu 3, anu 2, 4, 5, lilima 
dan anu 6. Ngaji Badan sendiri berasal dari dua kata, yakni ngaji yang berarti 
memahami dan badan yang berarti segala macam sifat yang ada di sekitar diri 
manusia. jika dipahami dapat diartikan sebagai proses memahami dan menyadari 
adanya sifat-sifat lain yang ada disekeliling kita yang memiliki karakteristiknya 
masing-masing, ngaji badan dapat pula diartikan sebagai intropeksi diri secara utuh 
dan menyeluruh. Selanjutnya, Iman Kana Tanah, Iman Kana Tanah disini dapat 

                                                            
41 Nana Gumilang, Pikukuh Tilu: Pemaparan Budaya Spiritual, (Lembaga Pengkajian 
Kebudayaan Nusantara, 2013), hal. 27.   
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diartikan setia terhadap tanah, tanah disini dibedakan menjadi dua macam yaitu 
Tanah Adegan dan Tanah Hamparan.  
 
Tanah  Adegan adalah raga atau jasmani dan Tanah Hamparan adalah tanah yang 
kita pijak. Madrais mengajarkan bahwa sebagai seorang manusia yang telah 
diciptakan sebagai anggota salah satu suku bangsa harus dapat mencintai dan 
menghargai cara ciri dari suku bangsa sendiri. Mencintai dan menghargai ini salah 
satunya dengan cara memakai dan melestarikan cara ciri bangsa sendiri. Dan yang 
terakhir yaitu Ngiblat ka Ratu-Raja anu 3, anu 2, 4, 5, lilima dan anu 6. Ngiblat disini 
berarti menghadap dan mengacu, sedangkan Ratu-Raja disini dimaksudkan pada 
kesempurnaan. Sedangkan 3 disini dimaksudkan sir, rasa, pikir (tekad, ucapan, 
perbuatan). 2 Hukum keseimbangan dalam hidup seperti adanya siang dan malam. 
4 aktifitas sepasang tangan dan sepasang kaki sebagai pengejawantahan dari 
proses wiwaha yuda nagara (perang dalam diri sendiri). 5 lima pancaran getaran 
jasmani mata indra penglihat, hidung indra pencium, lidah indra pengecap, telinga 
indra pendengar dan kulit indra perasa dan lima pancaran getaran rohani yaitu 
menjaga segala tindakan lima indra jasmani dalam kehidupan. Lilima fungsi dari 
indra, yakni fungsi yang berasal dari pancaran hati nurani dan fungsi yang berasal 
dari pengalaman indrawi. 6 dalam bahasa sunda, enam berarti genep yang berarti 
genap. Dalam ratu-raja 6 berarti mengenapkan wujud diri manusia seutuhnya.42 
 
Pengamalan konstruksi Iman Kana Tanah dalam pola perilaku masyarakat Cigugur 
dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat disana. Maksud dari Iman 
Kana Tanah disini dapat diartikan berbakti terhadap tanah tempat masyarakat 
tinggal. masyarakat Cigugur sangat menjaga dan menghargai tanah tempat mereka 
tinggal hal itu dapat dilihat dengan lingkungan tempat mereka tinggal dimana 
lingkungan disana sangat bersih dan juga rapih. Masyarakat Cigugur mengganggap 
alam sebagai tempat tinggal manusia yang harus dirawat. Merawat lingkungan 
tersebut berdasarkan kesadaran dari masyarakat Cigugur sendiri, sebagaimana 
yang dikatakan oleh Bapak Onjo, Salah satu masyarakat Cigugur: 

 
“Di dalam menjaga dan merawat lingkungan sih tidak ada yang mengatur ya, 
itu semua sih karena adanya kesadaran masing-masing dari masyarakat. 
Mungkin dari pemahaman ajaran untuk cinta terhadap alam. Tapi dalam 
pelaksanaannya sih tidak dipaksakan tetapi memang sudah adanya 
kesadaran mayarakat.”43 

 
Selain merawat lingkungan  masyarakat juga mempertahankan lingkungan dengan 
1:10 dimana setiap 1 pohon yang ditebang masyarakat harus menanam 10 pohon, 
selain itu juga digalangkannya penaman di daerah tandus dan yang terakhir 
masyarakat tidak menebang pohon yang terdapat peninggalan prehistoris, arkeologi, 
dan yang ada sumber mata airnya. 

                                                            
42 Kitab Kelompok Penghayat Sunda Wiwitan, hal. 17-21. 
43 Wawancara tanggal 5 November 2016 
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Kesadaran Masyarakat Cigugur dalam menjaga/merawat serta mempertahankan 
Lingkungan Hidup bisa tergambar seperti yang dikatakan Weber dalam 
Pemikirannya tentang Tindakan Sosial, menurut Weber semakin rasional tindakan 
sosial itu maka semakin mudah untuk dipahami, tindakan dikatakan terjadi ketika 
individu melekatkan makna subjektif pada tindakan mereka. Contoh terbaik dan lebih 
spesifik dari pemikiran Weber tentang tindakan dapat ditemukan dalam 
pembahasannya tentang tindakan ekonomis, yang ia definisikan sebagai “orientasi 
sadar dan primer ke arah pertimbangan ekonomis, karena yang dipersoalkan 
bukanlah keharusan subjektif untuk melakukan pertimbangan ekonomis, namun 
keyakinan bahwa hal ini diperlukan”.44 Tindakan Masyarakat Cigugur dalam 
menjaga/merawat dan mempertahankan lingkungan hidup dilakukan karena adanya 
kesadaran masyarakat jika hal tersebut diperlukan untuk keberlangsungan hidupnya 
di muka bumi, dengan menjaga lingkungan hidup tempat mereka tinggal bukan 
hanya merealisasikan pengajaran yang diajarkan dalam Ajaran Djawa-Sunda dalam 
Pikukuh Tilu tetapi juga turut menjaga keberlangsungan bumi yang mereka pijak.    
 
Kearifan Lokal Masyarakat Cigugur 
Kearifan  secara etimologi berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akal 
pikirannya untuk menyikapi sesuatu kejadian obyek atau situasi sedangkan lokal 
menunjukan adanya ruang interaksi dimana peristiwa tersebut terjadi yang mana 
kearifan lokal merupakan perilaku positif manusia dalam berelasi dengan alam dan 
lingkungan sekitar yang bersumber dari adat istiadat petuah nenek moyang ataupun 
budaya setempat yang terlahir di suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi 
dengan lingkungan sekitar di komunitas Cigugur ada kearifan lokal yang sangat 
menarik yaitu Seren Taun.  
 
Seren Taun merupakan bentuk dari manifestasi luapan rasa syukur kapada Tuhan 
Yang Maha Esa yang mana dalam Seren Taun masyarakat Petani Sunda  
menyampaikan rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan dan meminta 
keberkahan untuk tahun yang akan datang dalam Seren Taun ada syukuran berupa 
hasil panen sebelum acara Seren Taun terlaksana ada beberapa tahapan yang 
harus dilewati. Yang pertama Damar Sewu yang merupakan acara pembuka dalam 
Seren Taun. Damar Sewu adalah menyalakan api pada kuntum bunga dan disebar 
keempat arah mata angin sebagai tanda semagat setiap generasi. Kemudian 
dilanjutkan dengan Pesta Dadung yang bermakna menjaga kesinambungan dan 
merawat dari generasi ke generasi.  
 
Yang ketiga yaitu Seribu Kentogan yang bermakna bahwa kita harus ingat kepada 
hukum kodrati. Lalu yang keempat ada acara penanaman pohon. Dan yang kelima 
yaitu Nyiblung dan Dayung Buyung. Kemudian yang keenam yaitu Gondang, acara 
ibu-ibu masyarakat adat menampilkan keceriaan saat menumbuk padi. Yang ketujuh 
Kidung Spiritual atau menyadari keragaman dan berdoa untuk kedamaian semesta 
alam dan yang terakhir acara  Ngareremokeun atau bertemunya energi hidup Sang 

                                                            
44 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai 
Perkembangan Mutakhir Teori Sosiologi Postmodern, (Bantul Kreasi Wacana, 2012), hal. 136. 
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Hyang Asri dan  proses puncak acara Seren Taun di mulai Tari Buyung, Angklung 
Buncis, Ngajayak sampai Panumbukan Padi. 
 
Dalam Serentaun terdapat acara Pesta Dadung yang mana pesta merupakan 
kegiatan pengumpulan hama dan penanaman Pohon yang hal tersebut untuk 
menjaga dan merawat lingkungan untuk itu msyarakat cigugur sendiri dalam 
mengklasifikasi fungsi hutan (Leuweng) dibagi menjadi tiga kategori yaitu Leuweng 
Geledegan ,Leuweng sampalan dan Leuweng titipan tiga ketentuan tersebut 
mengacu pada ketentuan adat mengenai boleh tidaknya mengarap hutan tersebut 
leuweng Geldegan berda dibagaian paling tinggi di gunung cermai yang didalamnya 
ada sumber mata air dan menjadi tempat hidup berbagai macam binatang bagi 
masyarakat  adat cigugur hutan tersebut tidak boleh digarap yang kedua Leuweng 
merupakan kawasan yang tidak boleh diganggu atau dibuka karena keramat yang 
ketiga Leuweng Sampalan adalah jenis hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat 
adat secara luas45 dimana hal tersebut sesuai dengan ajaran masyarakat cigugur 
yaitu pikukuh tilu dalam iman kana tanah. 
 
Habitus Masyarakat Cigugur dalam Berinteraksi dengan Lingkungan Hidup 
Memaknai secara konseptual interaksi dalam masyarakat adalah khas dalam 
penelitian sosiologi. Hasil penelitian yang dimaknakan secara konsep sosiologi akan 
memberikan penjelasan secara keilmuan terhadap gejala-gejala yang terjadi dalam 
masyarakat. Penelitian yang dilakukan kami di Cigugur ini adalah bentuk penelitian 
sosiologi yang mencoba memaknai Proses interaksi masyarakat dengan Lingkungan 
dengan konsep Habitusnya Pierre Bourdieu. Dimana menjelaskan bahwa kearifan 
Lingkungan hidup yang ada di masyarakat Cigugur tidak lebih dari konstruksi 
berbagai modal sosial dan budaya masyarakat setempat yang terbatin pada tiap 
individunya. 
 
Secara konsep Habitus adalah suatu sistem disposisi (kecenderungan untuk 
berperilaku tertentu) yang berlangsung lama dan berubah ubah (durable, 
transposible disposition) yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik 
yang terstruktur dan terpadu secara objektif.46 Praktik-praktik yang dilakukan oleh 
masyarakat cigugur memiliki kecenderungan terhadap perilaku tertentu. Dalam 
penelitian ini praktik yang dimaksud difokuskan pada tindakan masyarakat setempat 
yang mempunyai kearifan lingkungan hidup. Kearifan tersebut seperti dijelaskan 
dalam sub bab Kearifan Lokal yang terbentuk dalam berbagai tindakan yang sifatnya 
ceremonial seperti sereun taun atau tindakan keseharian masyarakat setempat 
benar-benar menggambarkan kearifan Lingkungan yang sangat luar biasa. Rumah-
rumah yang mereka bangun mengedepankan estetika lingkungan dimana setiap 
rumah dicigugur pasti mempunyai halaman-halaman sebagai tempat menanam 
tanaman buah-buahan, sayuran, ataupun tanaman hias. Jarak tiap rumah disusun 
secara rapih sehingga tidak ada kesan kumuh dan sesak seperti yang sering terlihat 
di rumah daerah perkotaan. 

                                                            
45 Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial vol 24.No 2 Edisi Desember 2015. 
46 Richard Harker dkk, (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik (Yogyakarta: Jalasutra, 2009),  hlm. 13. 
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Realitas tersebut tidak terlepas dari sikap gotong-royong masyarakat setempat yang 
selalu mereka kedepankan sebagai bentuk konstruksi habitus tiap individunya yang 
benar-benar menghasilkan kearifan Lingkungan hidup yang luar biasa. Dari sikap 
gotong royong tersebut berimplikasi pada setiap kegitan keseharian masyarakatnya 
yang selalu mengedepankan prinsip kolektivitas. Prinsip koleksitivitas itu termaktub 
dalam kitab pikukuh tilu yang berisi nilai-nilai yang menjadi pedoman tiap 
individunya. Dalam bagian ajaran pikukuh tilu tersebut ada bagian yang menjelaskan 
tentang iman kana tanah yang mempunyai arti secara spesifik cinta terhadap tanah 
air (adat dan budaya sunda). Nilai tersebut memberikan pembelajaran kepada tiap 
individu untuk menjaga dan mencintai tanahnya atau bangsanya. Rasa cinta 
terhadap bangsanya tersebut berarti selalu menjaga kearifan lokal yang ada baik 
ketika berada pada wilayahnya maupun ketika berada pada wilayah bangsa lain. 
Dalam artian ini salah satu bentuk dari kearifan lokal tersebut adalah cinta akan 
lingkungan alamnya. 
 
Habitus masyarakat Cigugur tersebut tidak terlepas dari konstruktruksi berbagai 
modal yang ada dalam ranah praktik. Bourdieu membagi modal dalam beberapa 
jenis yaitu modal kapital, budaya, sosial, dan simbolik. Yang relevan dengan 
bahasan ini, modal yang menopang habitus kearifan lingkungan masyarakat cigugur 
adalah modal budaya dan simbolik.  
 
Bagi Bourdieu, definisi modal ini sangat luas dan mencakup hal-hal material (yang 
memiliki nilai simbolik) dan berbagai atribut ‘yang tak tersentuh’, namun memiliki 
signifikasi secara kultural, misalnya prestise, status, dan otoritas (yang dirujuk 
sebagai modal simbolik), serta modal budaya (yang didefinisikan sebagai selera 
bernilai budaya dan pola-pola konsumsi). Modal budaya dapat mencakup rentangan 
luas properti, seperti seni, pendidikan, dan  bentuk-bentuk  bahasa.47 Dari definisi 
tersebut modal budaya dan simbolik adalah penopang pola perilaku masyarakat 
cigugur dalam  membentuk habitus individunya seperti nilai-nilai budaya khas 
setempat serta simbol-simbol yang mempunyai nilai luhur yaitu ajaran pikukuh tilu 
yang selalu menjadi pedoman pengikutnya. Konklusi dari setiap gejala-gejala diatas 
menjelaskan bahwa atmosfer pola interaksi masyarakatnya membentuk atmosfer 
yang harmonis yang menjadi ruh bagi setiap sendi kehidupan masyarakatnya 
berdampingan dengan kehidupan alam semesta sebagai wujud penghormatannya 
kepada sang pencipta.    
 
Kesimpulan 
Cigugur merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Kuningan, Jawa 
Barat. Sebuah tempat yang terkenal dengan kelompok penghayat Sunda Wiwitan 
yang merupakan agama kepercayaan bagi masyarakat di Cigugur. Walaupun kini 
bukan hanya ada kepercayaan Sunda Wiwitan. Disana pun terdapat agama-agama 
kepercayaan lainnya selain Sunda Wiwitan, seperti agama Islam, Kristen, Katolik, 
Hindu dan Buddha. Meskipun berbeda-beda, namun hubungan mereka dalam 
kesehariannya tetap harmonis dan beriringan. Tidak ada konflik-konflik yang biasa 

                                                            
47 Richard Harker dkk, (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik (Yogyakarta: Jalasutra, 2009),  hlm. 16 
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terjadi di lingkungan-lingkungan yang terdapat multi agama atau bahkan multi etnis. 
Bahkan dalam satu keluarga pun bisa jadi memiliki agama atau kepercayaan yang 
berbeda-beda. Bukan hanya soal agama atau kepercayaan, masyarakat Cigugur 
pun memiliki suatu kebiasaan yang mungkin sudah mendarah daging, kebiasaan 
menjaga dan merawat alam dan lingkungan. Terbukti dengan lingkungan mereka 
yang begitu bersih dan asri. Untuk itu, kelompok kami ingin meneliti bagaimana 
hubungan manusia dengan alam pada Masyarakat Cigugur, dan bagaimana mereka 
mampu menjaga dan merawat lingkungan dan alam meskipun mereka tetap terbuka 
dengan dunia luar. 
 
Dalam ajaran Pikukuh Tilu, terdapat tuntunan tentang Alam Semesta. Ajaran 
tersebut mendarah daging hingga telah menjadi kebiasaan dan kesadaran bagi 
Masyarakat Cigugur. Terlihat dari lingkungan mereka yang bersih dan rapi, juga asri. 
Hampir di setiap rumah memiliki tanaman-tanaman atau menaruh pot-pot tanaman. 
Membuat mata yang memandang terlihat segar. Bahkan kesadaran mereka dalam 
menjaga dan merawat lingkungan dan alam pun terangkai dalam acara rutin 
mereka, yaitu Seren Taun. Dalam acara Seren Taun, dilaksanakan beberapa 
rangkaian acara yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang berupa 
pelestarian alam dan lingkungan. Salah satunya yaitu Pesta Dadung. Dalam Pesta 
Dadung dilaksanakan kegiatan menanam pohon dan membasmi hama pada 
tanaman. Hal ini dapat mencerminkan sikap mereka yang begitu mencintai dan 
mampu menjaga serta merawat kelestarian alam dan lingkungan mereka di mana 
mereka tinggal. 
 
Pengamalan konstruksi Iman Kana Tanah dalam pola perilaku masyarakat Cigugur 
dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat disana. Maksud dari Iman 
Kana Tanah disini dapat diartikan berbakti terhadap tanah tempat masyarakat 
tinggal. Masyarakat Cigugur sangat menjaga dan menghargai tanah tempat mereka 
tinggal. Hal itu dapat dilihat dengan lingkungan tempat mereka tinggal dimana 
lingkungan disana sangat bersih dan juga rapih. Masyarakat Cigugur mengganggap 
alam sebagai tempat tinggal manusia yang harus dirawat. Merawat lingkungan 
tersebut berdasarkan kesadaran dari masyarakat Cigugur sendiri.  
 
Kearifan lokal masyarakat Cigugur teraplikasi dalam kegiatan Seren Taun, yang  
merupakan bentuk dari manifestasi luapan rasa syukur kapada Tuhan Yang Maha 
Esa yang mana dalam Seren Taun masyarakat Petani Sunda menyampaikan rasa 
syukur atas rezeki yang telah diberikan dan meminta keberkahan untuk tahun yang 
akan datang dalam Seren Taun ada syukuran berupa hasil panen sebelum acara 
Seren Taun terlaksana ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Yang pertama 
Damar Sewu yang merupakan acara pembuka dalam Seren Taun. Damar Sewu 
adalah menyalakan api pada kuntum bunga dan disebar keempat arah mata angin 
sebagai tanda semagat setiap generasi. Kemudian dilanjutkan dengan Pesta 
Dadung yang bermakna menjaga kesinambungan dan merawat dari generasi ke 
generasi.  
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Praktik-praktik yang dilakukan oleh masyarakat cigugur memiliki kecenderungan 
terhadap perilaku tertentu. Dalam penelitian ini praktik yang dimaksud difokuskan 
pada tindakan masyarakat setempat yang mempunyai kearifan lingkungan hidup. 
Kearifan tersebut seperti dijelaskan dalam sub bab Kearifan Lokal yang terbentuk 
dalam berbagai tindakan yang sifatnya ceremonial seperti sereun taun atau tindakan 
keseharian masyarakat setempat benar-benar menggambarkan kearifan Lingkungan 
yang sangat luar biasa. Rumah-rumah yang mereka bangun mengedepankan 
estetika lingkungan dimana setiap rumah dicigugur pasti mempunyai halaman-
halaman sebagai tempat menanam tanaman buah-buahan, sayuran, ataupun 
tanaman hias. Jarak tiap rumah disusun secara rapih sehingga tidak ada kesan 
kumuh dan sesak seperti yang sering terlihat di rumah daerah perkotaan. Dari 
Praktik tersebut habitus yang terbentuk pada masyarakat Cigugur adalah mengarah 
pada kearifan lingkungan hidup yang mereka praktekan dalam kehidupan sehari-
hari. 

 

Skema 6.1 Pandangan Komunitas Penghayat Sunda Wiwitan Mengenai 
Lingkungan Hidup  
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Bab 7 
Tapa Dinagara: Eksistensialisme Masyarakat Agama Djawa Sunda (ADS) 
dalam Perkembangan TIK 
 
Ahmad Hafidiansyah, Adlin Masturina, Muhamad Hasan Mubarok, Nelvi 
Puspitaningrum, Sandy Lidiana 
 
Pendahuluan  
Indonesia yang merupakan negara yang kaya akan budaya. Bermacam-macam 
budaya menghiasi negara maritime ini. Banyaknya budaya juga menjadi sebab dari 
banyak munculnya kepercayaan-kepercayaan yang berlandaskan pada keluhuran 
dari setiap budaya. Agama Djawa Sunda adalah salah satu contoh kepercayaan 
adat yang merupakan kepercayaan sejumlah masyarakat yang tersebar di daerah 
kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Dengan mempertahankan nilai-nilai 
leluhur dari budaya sunda, ADS tersebar bukan hanya di Kuningan saja, namun 
sudah meluas ke daerah lain di Jawa Barat. Seakan muncul pertanyaan, mengapa 
ADS tersebut bisa tersebar di zaman yang serba modern?. Tentu terdapat cara dan 
strategi yang dipakai oleh masyarakat ADS dalam upaya mempertahankan dan 
melestarikan bahkan hingga memperluas ajaran.  
 
Terdapat indikasi bahwa akibat dari Globalisasi, manusia mulai meninggalkan nilai-
nilai keagamaan Karena dianggap  tidak relevan dengan pemikiran rasional manusia 
Globalisasi. Maka dari situ masyarakat ADS dengan strategi ” Tapak Dinagara”. 
Bergerak dinamis dengan perkembangan jaman tapi  tidak melupakan nilai-nilai 
keluhuran yang dianut sehingga menjadi sebuah penyesuaian diri dalam 
menghadapi perkembangan jaman Globalisasi.   
 
Dengan selalu mengikuti perkembangan jaman, maka tidak luput juga penggunaan 
TIK dalam upaya-upaya yang dilakukan baik untuk beradaptasi maupun bertahan 
dan melestarikan komunitas dan ajaran dari ADS itu sendiri. Terdapat bentuk-bentuk 
perkembangan TIK yang dalam hal ini bisa menjadi strategi dalam sebuah bentuk 
eksistensi sebuah komunitas adat leluhur yang berdialektika dengan Globalisasi. 
Bahwa dalam bentuk eksistensi yang dilakukan oleh komunitas adat ini tidak lepas 
dari peran sang actor itu sendiri sebagai seorang individu yang memiliki nilai-nilai 
nyata yang ada dan dipertahankan. Dengan arti lain bahwa peran individu di 
komunitas ADS  juga berperan sangat penting dalam kebertahanan sebuah ajaran 
adat.  
 
Landasan Teori  
Dalam memahami bagaimana cara masyarakat adat bertahan dalam derasnya arus 
Globalisasi bisa dijelaskan dengan teori Eksitensialisme. Eksistensialisme adalah 
aliran  yang memandang segala sesuatu berdasarkan eksistensinya atau bagaimana 
manusia berada dalam dunia.Secara etimologi eksistensialisme berasal dari kata 
eks yang artinya luar, dan sistensi yang berarti berdiri atau menempatkan, jadi 
secara luas eksistensi dapat diartikan sebagai berdiri sendiri sebagai dirinya 
sekaligus keluar dari dirinya. Secara umum berarti, manusia dalam keberadaannya 
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itu sadar bahwa dirinya ada dan segala sesuatu keberadaanya di tentukan oleh 
akunya.karena manusia selalu terlihat di sekelilingnya, sekaligus sebagai miliknya.48 
Seperti juga yang merupakan ringkasan dari pernyataan filsuf Heidegger, 
Kierkegaard, dan Nietzsche bahwa eksistensi merupakan ... Ada banyak yang salah 
dengan sifat manusia. Manusia adalah makhluk eksistensial yang hidupnya lebih 
dari logika dan yang harus menemukan makna keberadaan. Tidak ada jawaban 
keadaan manusia yang dapat ditemukan di bagian belakang buku; Filsafat adalah 
untuk dijalani, sesuatu yang harus dibuktikan dalam tindakan.49 
 
Eksistensialisme muncul karena dilatarbelakangi adanya ketidakpuasan beberapa 
filusuf yang memandang bahwa filsafat pada masa yunani ketika itu seperti protes 
terhadap rasionalisme awal Hegel, khususnya kemampuan sisitem,rasa tidak puas 
terhadap filsafat tradisional yang bersifat dangkal dan primitif. Selain itu, aliran ini 
lahir karena adanya kesadaran beberapa filusuf bahwa manusia mulai terbelenggu 
dalam aktifitas teknologi yang membuat mereka kehilangan hakekat hidupnya 
sebagai manusia atau makhluk yang berinteraksi dengan alam dan lingkungan 
sekitar bukan hanya dengan semua serba instant. Eksistensialis mempertahankan 
bahwa eksistensi manusia adalah 'dasar'. Hal ini, karenanya yang terbaik dipelajari 
dari dalam pengalaman subjek daripada di luar.  Bahwa setiap individu sadar dan 
memahami keberadaan mereka sendiri itu berdasarkan hasil pengalaman dan 
situasi yang mereka alami, mereka bersifat “station” atau cara berdiri dalam 
kehidupan. Keyakinan, harapan, ketakutan, keinginan, kebutuhan dipakai sebagai 
alat untuk menentukan tujuan dan kehendak yang dapat menentukan tindakan 
mereka.  
 
Eksisitensialisme juga bisa dikatakan sebagai sebuah perlawanan terhadap 
masyarakat modern, zaman industry modern, gerakan massa dan teknologi. 
Menjadikan sebuah gerakan pemberontakan terhadap alam yang tanpa kepribadian. 
Menekankan prospek manusia di dunia dalam kedudukan pertama pengalaman, 
kesadaran yang dialami secara langsung. Dalam eksistensi manusia memandang 
dirinya sebagai makhluk yang diharuskan untuk selalu aktif. Dengan memberikan 
sebuah pemahaman mengenai bagaimana manusia sebagai individu yang mandiri 
hidup dan bertahan.  
 
Deskripsi  Komunitas Adat Agama Djawa Sunda (ADS) 
Komunitas Adat Agama Djawa Sunda terletak di Cigugur. Cigugur merupakan 
sebuah kelurahan yang terletak di kaki gunung ciremai dan berjarak 30 km ke arah 
selatan kota Cirebon. Kelurahan Cigugur termasuk pada wilayah administratif 
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kuningan dengan luas wilayah sekitar 
661,122 Ha, dengan ketinggian 700 m dari permukaan laut. Jumlah penduduk 

                                                            
48 Muzairi,M.Ag, Filsafat Umum,Yogyakarta: Teras , 2009,hlm 143. 
49 Davis, E. and Miller, D, The Philosophic Process in Physical Education, Lea and Febriger, 
Philadelphia, 1967, hlm. 206. 
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Cigugur pada tahun 2008 sekir 7.176 jiwa. Secara mayoritas masyarakat cigugur 
hidup dari hasil pertanian (1.832-petani, 595 buruh tani). 50 
 
Bentuk permukaan tanahnya berupa perbukitan dengan keadaan tanah yang subur 
karena merupakan hasil pelapukan yang berasal dari gunung Ciremai. Di daerah 
Cigugur, terdapat tiga sumber mata air ini dipergunakan penduduk untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-sehari dan mengairi areal persawahan. Disamping itu banyak 
penduduk yang mempergunakan air tersebut untuk memelihara ikan tawar dengan 
membuat kolam. Kelebihan air yang dihasilkan dari ketiga mata air itu untuk 
mensuplai kebutuhan air sebagian masyarakat kelurahan Kuningan dan Cirebon.51 
 
Kelurahan Cigugur memiliki beberapa daya tarik yang khas khususnya kolam renang 
Cigugur yang oleh penduduk sekitarnya disebut sebagai Bolong Girang. Didalamnya 
terdapat ratusan ikan yang dianggap keramat oleh masyarakat. Selain itu terdapat 
Gedung Paseban Tri Panca Tunggal yang merupakan pusat kegiatan ADS. Bentuk 
bangunan ini mempunyai ciri khas dan berbeda dari bentuk-bentuk bangunan 
lainnya. Di dalam gedung ini terdapat ruang yang besar. Tiang-tiang dan langitnya 
penuh dengan ukiran kayu jati yang indah dan dindingnya dihiasi gambar-gambar 
relief yang indah. Gedung ini sering diadakan kegiatan-kegiatan seni budaya sunda 
yang bercorak khas dibandingkan dengan seni budaya sunda di daerah-daerah 
Jawa Barat lainnya.  
 
Dalam  proses kehidupan beragama Cigugur merupakan satu wilayah yang 
mempunyai keragaman beragama dibandingkan dengan wilayah lain di Kabupaten 
Kuningan. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya keragaman berkeyakinan 
masyarakat Sunda Cigugur seperti: Islam, Katolik, Protestan, Penghayat 
kepercayaan Sunda, Hindu, Budha atau Konghucu.  
 

Tabel 7.1 
Pemeluk Agama di Cigugur menurut Agama dan kepercayaan yang Dianut 

NO Agama  Jumlah 

1 Islam 4.129  

2 Katolik 2.655  

3 Protestan 219  

4 Penghayat Kepercayaan Sunda 155  

5 Buddha / Kongucu 9  

6 Hindu 2  

 JUMLAH 7.169 

Sumber : Ira Indrawardana M.Si, (2015) 

                                                            
50Dinamika dan Perspektif Sosial Keragaman Keyakinan Di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, 
dipresentasikan oleh Ira Indrawardana M.Si, Kuliah umum di Paseban Cigugur Kuningan.  
51Dinamika dan Perspektif Sosial Keragaman Keyakinan Di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, 
dipresentasikan oleh Ira Indrawardana M.Si, Kuliah umum di Paseban Cigugur Kuningan.  
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Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat Cigugur adalah 
pemeluk agama Islam. Meskipun demikian, keanekaragaman keyakinan pada 
umumnya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Cigugur dan dapat hidup 
rukun saling berdampingan. Hubungan sosial antara warga yang berbeda keyakinan 
dapat berjalan baik dan semua warga dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang. 
Di kelurahan Cigugur bukanlah hal yang aneh lagi jika dalam satu keluarga memiliki 
lebih dari satu keyakinan. orang tuanya penghayat Kepercayaan Sunda anaknya 
berkeyakinan Katolik, namun perbedaan itu tidak menimbulkan ketegangan di antara 
mereka dan hubungan antar anggota keluarga tetap harmonis dengan menjalankan 
ibdahnya masing-masing dengan baik.  
 
Komunitas Adat Agama Djawa Sunda (ADS) merupakan Cagar Budaya di daerah 
Cigugur Kuningan Jawa Barat yang oleh orang awam disepakati sebagai dasar-
dasar religionitas adat karuhun Sunda (Nenek Moyang Sunda kuno) dengan sebutan 
Pikukuh Tilu  atau Tri Tangtu (tiga pokok kehidupan yang terdapat dalam wujud 
manusia dan di bumi).  ADS didirikan oleh pangeran Madrais Alibassa Kusuma 
Wijaya Ningrat, putra Pangeran Alibassa 1, Sultan Gebang yang masih ada 
hubungannya dengan Kasultanan Cirebon.  
 
Penamaan ADS yang dikembangkan oleh kiyai Madrais ini tidak dinyatakan 
langsung oleh Kiyai Madrais sendiri, namun penamaan tersebut dinyatakan oleh 
pihak luas. Masyarakat menamain Agama Djawa Sunda karena Kiyai Madrais ini 
sering mengupas nilai-nilai kebangsaan dalam tradisi budaya spiritual Jawa dan 
Sunda. Berdasarkan penamaan tersebut, Kiyai Madrais tidak menolak dan tidak 
melalukan pembatalan. Meskipun masyarakat menamainya dengan sebutan Agama 
Djawa Sunda (ADS), Kiyai Madrais sama sekali tidak bermaksud menambah jumlah 
agama dan tidak bermaksud menciptakan agama baru. Melainkan, Kiyai Madrais 
mendirikan ADS dengan maksud terselubung yaitu untuk mrmbangkitkan kesadaran 
masyarakat melawan penjajahan Belanda dengan sistem perdagangannya pada 
VOC. Tujuan itu kemudian ADS bergabung denganMatraman. Akibatnya Kiyai 
Madrais pernah ditangkap dan dibuang oleh Belanda ke Boven Digul Papua Barat 
pada tahun 1901.  
 
Ajaran ADS kemudian diakui oleh pemerintahan kolonial Belanda dan terdaftar 
sebagai hukum adat. Pada awal perkembangan ajaran ADS di Cigugur Kuningan itu 
bersifat komunitas keadatan. Namun banya orang seringkali menyejajarkan 
keagamaan. Oleh karena itu sekitar tahun 1964 Ketika ADS dipimpin oleh Pangeran 
Tedja Buwana, pada masa Indonesia dalam transisi dari pemerintahan Orde Lama 
ke Orde Baru, ADS dibubarkan (walaupun bukan berarti hilangnya ajaran).  
 
Komunitas ADS mengajarkan bagaimana setiap orang memiliki rasa kepribadian 
dan persatuan bangsa sebagai dasar nasionalitas untuk melawan penjajahan 
Belanda. Ajaran ADS berkaitan dengan patuah-patuah leluhur Sunda seperti amanat 
yang terdapat dalam ajaran Galunggung, Darmajati dan ajaran-ajaran Sunda Kuno 
atau yang biasa disebut Sunda Wiwitan lainnya dan banyak yang tersentuh oleh 
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ajarannya, terutama pada pancaran kekuatan kepribadiannya dan keteladananya 
dalam kehidupan sehari-hari. Kiyai Madrais sangat meninjolkan unsur-unsur budaya 
spiritual Sunda, dan menganalis hakikat ajaran agama-agama yang sudah ada 
seperti Kristen, Islam, Hindu, dan sebagainya, dengan tujuan menemukan titik 
persamaan dalam rasa kebutuhan dalam ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar 
timbulnya cinta kasih bersama, dan saling menghormati.52 
 
Kiyai Mandrais meninggal pada tahun 1919 kemudian digantikan oleh anaknya 
Pangeran Tedja Buwana Aibassa. Di bawah pimpinannya ADS didefinisikan pada 
Badan Koordinasi Kebatinan Indonesia (BKKI). Setelah Himpunan Kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa (HPK) berdiri di tahun 1981 ADS 
memanifestasikan diri menjadi Pangguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) di 
bawah pimpinan pangeran Djatikusuma dan telah terdaftarkan pada Direktorat 
Jendral Bina Hayat sebagai lembaga formal dengan nomor 192/R.3/N.1/1982 yang 
berwilayah kerja di Jawa Barat Sekitarrnya.53 
 
Pemanfaatan TIK Pada Masyarakat ADS 
Masyarakat ADS (Agama Djawa Sunda) merupakan masyarakat yang tidak menutup 
diri dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi pada zaman modern ini. 
Mereka berusaha untuk mengikuti alur perkembangan zaman pada setiap masa. 
Dengan adanya perkembangan TIK dapat memberikan kemudahan bagi setiap 
elemen masyarakat tidak terkecuali masyarakat ADS yang tinggal di wilayah 
cigugur, kuningan. Walaupun mereka mengikuti perkembangan zaman, namun 
mereka tetap mempertahankan nilai-nilai luhur dan budaya yang sudah ada sejak 
dahulu. Masyarakat ADS hanya mengambil sisi positif dari adanya perkembangan 
TIK.  
 
Pemanfaatan TIK dalam masyarakat ADS bisa diimplementasikan dalam hal 
pakaian, elektronik,pemanfaatan TIK untuk alat pertanian seperti halnya traktor dan 
pemanfaatan dalam bidang transportasi. Menurut penuturan Kang ira yang 
merupakan salah satu penghayat ADS dan merupakan seorang dosen antropologi 
UNPAD,ia mengutarakan bahwa pemanfaatan TIK masyarakat ADS bisa dilihat juga 
dalam hal pakaian. Dengan adanya kita memakai pakaian dalam kehidupan sehari-
hari sudah merupakan memanfaatkan TIK. Kita bisa lihat suku baduy yang memakai 
pakaian dengan menenunnya sendiri, namun jika masyarakat ADS jika ingin 
membutuhkan pakaian bisa membeli bahannya sendiri dipasar,dengan adanya hal 
itu maka sudah termasuk memanfaatkan TIK pada zaman sekarang. 
 
Lalu masyarakat ADS juga memanfaat TIK dalam hal elektronik seperti mereka 
menggunakan Televisi, Radio, Mesin cuci, handphone beserta alat-alat elektronik 
lainnya yang menunjang untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Mereka tidak 
menutup diri dengan adanya elektronik masa kini karena mereka adalah masyarakat 

                                                            
52 Handika. 2010. http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_ppk_053735_chapture4.pdf. Diakses 
pkl 23.59 WIB.  
53Ibid.  

http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_ppk_053735_chapture4.pdf
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yang terbuka sehingga tidak menutup informasi yang masuk kedalam masyarakat 
ADS. Tantangan yang dihadapi masyarakat ADS dimana mereka tetap harus 
mempertahan nilai-nilai budaya mereka tapi mereka juga tetap mengikuti 
perkembangan zaman. 
 
Selain dalam hal elektronik pemanfaatan TIK masyarakat ADS juga bisa dilakukan 
dengan memanfaatkan traktor sebagai alat pembajak sawah dalam bidang 
pertanian. Penggunaan traktor dalam membajak sawah dilakukan untuk 
mempermudah dan dapat menghemat waktu dalam pengerjaannya. Dan yang 
terakhir pemanfaatan TIK  masyarakat ADS dalam transportasi. Dalam hal 
transportasi masyarakat ADS sudah memliki beberapa kendaran seperti halnya 
motor dan mobil. Selain itu adanya angkutan umum yang setiap harinya melintasi 
didaerah cigugur mempermudah masyarakat disana untuk bepergian dari tempat 
yang satu ke tempat yang lain. 
 
Pemanfaatan TIK dalam masyarakat ADS di Cigugur hanyalah merupakan suatu hal 
untuk kepentingan eksistensi mereka dan jangan sampai tejebak pada kecanggihan 
teknologi itu sendiri. Teknologi tersebut hanyalah sebuah alat dan yang terpenting 
yaitu komunikasi. Dengan adanya teknologi bisa meningkatkan kehidupan 
masyarakat,minimal meningkatkan kehidupan agar bisa sejajar dengan kehidupan 
orang-orang lainnya,serta dapat meningkatkan eksistensi masyarakat ADS agar bisa 
berbaur dengan masyarakat selain penghayat ADS. Bagaimana bisa memanfaatkan 
teknologi itu untuk kepentigan eksistensi kami jangan terjebak pada teknologi itu. 
Teknologi itu kan hanya sebuah alat yang penting adalah komunikasi. Teknologi ini 
bisa menigkatkan kehidupan orang,minimal meningkatkan kehidupan agar bisa 
sejajar dengan kehidupan orang-orang lainnya,kehidupan meningkatkan eksistensi 
kita agar bisa berbaur dengan yang lain juga. 
 
Bentuk Eksistensi ADS dalam Dinamika Zaman 
Perkembangan zaman pada era globalisasi saat ini telah mempengaruhi kehidupan 
komunitas adat Agama Djawa Sunda (ADS) di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. 
Komunitas adat ADS memang percaya dan taat pada nilai-nilai leluhurnya. Namun, 
dalam hal ini mereka tidak terjebak pada kemujudan nilai-nilai leluhur, melainkan 
komunitas adat ADS sendiri tetap mengikuti situasi dan kondisi zaman. Hal itu 
dilakukan agar mereka dapat tetap selalu eksis di dalam dinamika zaman. 
 
Pada komunitas adat Agama Djawa Sunda (ADS) memiliki cara tersendiri untuk 
tetap mempertahankan keeksistensiannya yaitu melalui perkembangan teknologi 
dan informasi. Telah dijelaskan sebelumnya dalam perkembangan teknologi 
misalnya, kebanyakan dari mereka sudah menggunakan alat komunikasi seperti 
handphone. Ada juga teknologi dalam bentuk transportasi seperti mobil dan motor 
untuk mempermudah mereka menuju ke lokasi yang akan dituju dan teknologi yang 
membantu pekerjaan mereka seperti traktor untuk membajak sawah. Selain itu, 
pakaian yang mereka kenakan pun menurut mereka juga masuk ke dalam teknologi, 
seperti apa yang dikatakan Kang Ira selaku salah satu penghayat kepercayaan ADS. 
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“Kami ini kan mikuku kabuhunan, mikuku kepada nilai-nilai leluhur, tetapi 
kami tidak terjebak kepada kemujudan nilai-nilai leluhur. Jadi kami nurut 
pada ciri watu cara mangsa, kami mengikuti situasi dan kondisi dinamika 
jaman. Dan saya kira masyarakat adat di Indonesia yang memang tidak pada 
tapa dimandala, mereka sama seperti kami, yang tidak mengharamkan 
teknologi. Tapi, ada pada ruang-ruang mana yang boleh dan tidak. Misalnya 
seperti pakaian, ikat kepala ini merupakan bagian dari teknologi. Pakaian 
orang baduy tahu sendiri kan mereka membuat baju dengan menenun 
sendiri, kalau kami kan sudah bisa beli kain darimana, kan itu sudah bagian 
dari teknologi. Kami kan masyarakat yang terbuka, sehingga tidak menutup 
berbagai informasi yang masuk kepada kami.”54 

 
Perkembangan teknologi dan informasi memang sangat dimanfaatkan oleh 
komunitas adat ADS. Sehingga dengan itulah mereka membentuk suatu cara untuk 
mengeksistensikan diri di dalam dinamika zaman ini. Bentuk eksistensi yang 
dilakukan oleh mereka salah satunya yaitu mereka membentuk paguyuban adat 
yang terdaftar dan terinfentarisir di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain 
itu, mereka juga mendatangi DPRD Kabupaten Kuningan sebagai bentuk 
pengenalan komunitas adat ADS dan juga untuk menyampaikan perjuangan hak 
konstitusi mereka kepada lembaga negara. 
 

Gambar 7.1 
Bentuk Pengenalan Komunitas Adat Agama Djawa Sunda (ADS) 

 
Sumber : Kanti Dewi (2016) 

 
Komunitas adat ADS sangat memperjuangan hak-nya sebagai Warga Negara 
Indonesia dan sebagai makhluk sosial untuk dapat diterima dengan baik di dalam 
masyarakat dengan tidak ada bentuk diskriminasi apapun. Mereka melakukan 
segala cara untuk tetap dianggap sebagai individu yang ada di tengah-tengah 
masyarakat. Bentuk eksistensi yang mereka lakukan juga melalui teknologi dan 

                                                            
54 Wawancara tanggal 26 Oktober 2016. 



Page 67 of 108 
 

informasi dimana banyak dari masyarakat luar yang sudah melakukan penelitian 
pada komunitas adat ADS tersebut dan banyak yang mempostingnya di internet. 
Terbukti jika kita searching di Google misalnya, dengan keyword “Komunitas Adat 
ADS di Cigugur” saja sudah muncul tulisan-tulisan yang menyangkut degan hal itu. 
 
Bentuk eksistensi yang dilakukan oleh komunitas adat ADS memang tidak terlepas 
dari pemanfaatan teknologi dan informasi. Namun, mereka memiliki tantangan 
tersendiri di dalam perkembangan zaman yang sangat cepat ini. Dimana di satu sisi 
mereka harus taat dan patuh kepada nilai-nilai leluhur sedangkan di sisi lain mereka 
juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman demi mengeksistensikan diri dan 
kepercayaan mereka. Hal seperti inilah yang dapat menimbulkan berbagai dampak 
baik positif maupun negatif bagi komunitas adat ADS. 
 
Dampak Perkembangan TIK pada Komunitas Adat ADS 
Seperti yang kita rasakan bahwa perkembangan teknologi dan informasi dapat 
menimbulkan dampak baik itu positif maupun negative bagi penggunanya. 
Komunitas adat ADS yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi 
sebagai bentuk untuk mengeksistensikan diri mereka pun tidak terlepas dari dampak 
akibat penggunaannya. Dampak yang ditimbulkan pun bisa berupa dampak positif 
maupun negatif. Dampak positif yang diterima misalnya, dengan pemanfaatan 
teknologi dan informasi, komunitas adat ADS dapat memperkenalkan ADS ke 
masyarakat luas. Selain itu, dengan teknologi pun dapat meningkatkan kehidupan 
orang, seperti yang dikatakan oleh Kang Ira. 

 
“Jadi, terkait dengan teknologi informasi atau yang lainnya seperti mobil, 
tidak ada masalah.  Cuma bagaimana kami bisa memanfaatkan teknologi itu 
pun untuk kepentingan eksistensi kami, jangan kita terjebak pada 
teknologinya itu. Kan ini dalam kebudayaan pun hanya alat, kan yang penting 
komunikasi. Memang teknologi ini bisa meningkatkan kehidupan orang, 
seperti kehidupan yang sejajar dengan kehidupan orang-orang lainnya, 
kehidupan meningkatkan eksistensi kita di masyarakat, berbaur juga sama 
yang lain dan menimbulkan kebermanfaatan kepada orang lain.”55 

 
Berbicara tentang dampak negatif yang dirasakan komunitas adat ADS akibat 
perkembangan teknologi dan informasi memang tidak sedikit jika dirasakan. Dampak 
negatif yang pada umumnya telah dirasakan pengguna-pengguna teknologi lain 
seperti komunikasi di kehidupan nyata telah berkurang. Kini masyarakat lebih enjoy 
menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dibanding berkumpul dan 
berkomunikasi langsung secara tatap muka. Hal-hal seperti inilah yang dapat 
membawa pengaruh atau dampak lain bagi keharmonisan keluarga komunitas adat 
ADS. Dampak lainnya seperti berkurangnya peran atau kontribusi pemuda dalam 
setiap pertemuan yang diadakan di Paseban. Jika ada pertemuan-pertemuan seperti 
itu kebanyakan orang tua yang hadir. Butuh kegiatan-kegiatan besar seperti Seren 
Taun untuk mengumpulkan anak-anak muda.  

                                                            
55 Wawancara tanggal 26 Oktober 2016. 
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Masih ada lagi dampak negatif dari pemanfaatan teknologi dan informasi bagi 
komunitas adat ADS, yaitu diskriminasi dalam sistem aplikasi DAPODIK (Data pokok 
Pendidikan) di kementrian Pendidikan dan kebudayaan bagi pelajar tingkat dasar 
hingga tingkat menengah. Siswa yang merupakan penghayat kepercayaan dalam 
mengisi DAPODIK tidak mencantumkan agamanya sehingga dari sistem aplikasi itu 
tidak bisa menerima siswa tersebut. 
 

Gambar 7.2 
Sistem Aplikasi DAPODIKTanpa Penghayat ADS 

 
Sumber : Kanti Dewi (2016) 

 
“Setiap tindakan yang dibuat memang menimbulkan dampak baik itu positif 
maupun negatif. Seperti yang sudah dijelaskan, komunitas adat ADS 
memang tidak menutup dirinya pada perkembangan zaman. Mereka tetap 
menjalankan kehidupannya secara normal mengikuti zaman namun tetap 
taat dan patuh pada nilai-nilai leluhurnya.” 
 

Strategi Tapa Dinagara  dan Perkembangan TIK 
Strategi merupakan kemungkinan-kemungkinan cara yang dapat dilakukan untuk 
mencapai suatu tujuan dan mempertahankan sesuatu yang dianggap penting. 
Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat adat ADS di Cigugur, Kuningan. 
Mereka menggunakan strategi “Tapa Dinagara” agar tetap eksis di jaman yang 
sudah modern saat ini. Strategi “Tapa Dinagara” memiliki arti yaitu mengikuti 
dinamika perkembangan zaman, tetapi tidak meninggalkan ajaran-ajaran leluhur.  
Jadi, masyarakat adat ADS di Cigugurtidak tertutup akan yang namanya kemajuan 
teknologi, karena mereka sadar hidup di zaman yang sudah semakin maju dan 
dengan penggunaan teknologi diyakini akan mempermudah suatu pekerjaan, dan 
dengan mengikuti zaman diyakini akan membuat masyarakat ADS tetap eksis. 
Terlihat masyarakat ADS Cigugur yang sudah menggunakan hp sebagai alat 
komunikasi, selain itu juga pertanian yang dahulu membajak sawah dengan 
menggunakan kerbau, kini memsudah menggunakan traktor. Berbeda dengan suku 
baduy yang sangat menolak keras masuknya teknologi. 
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Di dalam arti “Tapa Dinagara” selain mengikuti perkembangan zaman, 
masyarakatjuga tetap menjaga nilai-nilai luhur. Maksudnya, meskipun zaman sudah 
modern masyarakat adat ADS tetap harus menjalankan nilai-nilai yang telah 
diajarkan oleh para leluhurnya, seperti acara Seren Taun. Seren Taun merupakan 
Gelar Budaya Tradisional Masyarakat Agraris Sunda yang masih berada dan biasa 
dilaksanakan masyarakat adat ADS Cigugur, Kuningan Jawa Barat.Tradisi ini 
dilaksanakan satu tahun sekali sebagai manifestasi luapan rasa syukur kehadirat 
Tuhan Yang Maha Esa, yaitu masyarakat petani mempersembahkan hasil panen 
mereka untuk menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai 
pencerminan kesadaran pribadi atas suatu kenyataan yang mereka terima yakni 
hidup dan kehidupan, dengan kehalusan budi, cinta kasih, tatkrama, dalam 
menerima sentuhan Cipta, Rasa, dan Karsa.  
 
Acara Seren Taun ini juga sebagai bentuk eksistensi dari masyarakat adat ADS agar 
tetap eksis di zaman modern, karena dengan adanya acara ini masyarakat adat 
ADS lebih dikenal oleh banyak orang, bukan hanya dari lingkungan sekitar saja, 
bahkan yang dari luar daerah pun ada yang datang untuk melihat acara Seren Taun. 
Sebab, apabila acara Seren Taun tidak dilakukan, maka keberadaan masyarakat 
adat ADS ini dipertanyakan. Karena, acara ini merupakan bagian inti dari 
masyarakat ADS dan acara yang sangat ditunggu-tunggu baik itu dari masyarakat 
adat ADS itu sendiri maupun masyarakat lain yang antusias mengikuti acara 
tersebut. 
 
Acara Seren Taun Acara Seren Taun biasa dilakukan setiap tanggal 22 Rayagung 
dan dikomunikasikan melalui undangan yang dibuat oleh panitia, kemudian panitia 
menyampaikan undangan kepada masyarakat sekitar. Selain itu biasanya juga 
mengundang tamu dari luar daerah, undangan ini dikirim melalui kelurahan yang 
nantinya setelah itu dikirim ke alamat tujuan. Banyak wisatawan baik itu lokal 
maupun mancanegara yang hadir untuk menyaksikan acara Seren Taun. Hal ini 
menunjukkan bahwa tradisi masyarakat ADS di Cigugur ini sudah dikenal luas tidak 
hanya bagi masyarakat sekitar saja, dari luar daerah pun ikut menyaksikan acara 
Seren Taun, hingga wisatawan dari mancanegara. Dengan adanya acara Seren 
Taun lebih mempersatukan nilai keluhurannya, tidak membeda-bedakan suatu 
golongan baik itu suku maupun agama. Jadi pada saat itu masyarakat kumpul 
semua menyaksikan tradisi adat, karena acara Seren Taun itu milik bersama. 
 
Penutup 
ADS merupakan sebuah kepercayaan adat sejumlah masyarakat yang tersebar di 
daerah Kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Kepercayaan yang dianut oleh 
sejumlah masyarakat ini menciptakan sebuah komunitas adat berbasis agama 
leluhur. Perkembangan zaman pada era globalisasi saat ini telah mempengaruhi 
kehidupan komunitas adat Agama Djawa Sunda (ADS) di Cigugur, Kuningan, Jawa 
Barat. Komunitas adat ADS memang percaya dan taat pada nilai-nilai leluhurnya. 
Namun, dalam hal ini mereka tidak terjebak pada kemujudan nilai-nilai leluhur, 
melainkan komunitas adat ADS sendiri tetap mengikuti situasi dan kondisi zaman. 
Hal itu dilakukan agar mereka dapat tetap selalu eksis di dalam dinamika zaman. 
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Bentuk eksistensi yang dilakukan oleh mereka salah satunya yaitu mereka 
membentuk paguyuban adat yang terdaftar dan terinfentarisir di Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, mereka juga mendatangi DPRD Kabupaten 
Kuningan sebagai bentuk pengenalan komunitas adat ADS dan juga untuk 
menyampaikan perjuangan hak konstitusi mereka kepada lembaga negara. Bentuk 
eksistensi yang dilakukan oleh komunitas adat ADS memang tidak terlepas dari 
pemanfaatan teknologi dan informasi. Pemanfaatan TIK dalam masyarakat ADS 
bisa diimpelementasikan dalam hal pakaian, elektronik,pemanfaatan TIK untuk alat 
pertanian seperti halnya traktor dan pemanfaatan dalam bidang transportasi. 
 
Dalam pemanfaatan TIK pada masyarakat ADS memilik dampak positif maupun 
negatif dalam penerapannya. Dampak positif yang diterima misalnya, dengan 
pemanfaatan teknologi dan informasi, komunitas adat ADS dapat memperkenalkan 
ADS ke masyarakat luas. Dampak negatif yang pada umumnya telah dirasakan 
pengguna-pengguna teknologi lain seperti komunikasi di kehidupan nyata telah 
berkurang. Kini masyarakat lebih enjoy menggunakan teknologi untuk berkomunikasi 
dibanding berkumpul dan berkomunikasi langsung secara tatap muka. Hal-hal 
seperti inilah yang dapat membawa pengaruh atau dampak lain bagi keharmonisan 
keluarga komunitas adat ADS. Dampak lainnya seperti berkurangnya peran atau 
kontribusi pemuda dalam setiap pertemuan yang diadakan di Paseban. Jika ada 
pertemuan-pertemuan seperti itu kebanyakan orang tua yang hadir. Butuh kegiatan-
kegiatan besar seperti Seren Taun untuk mengumpulkan anak-anak muda. 
 
Selain dampak dalam penggunaan TIK masyarakat ads juga memiliki strategi dalam 
mempertahankan komunitas adat ADS terhadap perkembangan TIK yaitu berupa 
strategi tapa dinagara. Strategi “Tapa Dinagara” memiliki arti yaitu mengikuti 
dinamika perkembangan zaman, tetapi tidak meninggalkan ajaran-ajaran leluhur. 
Maksudnya, meskipun zaman sudah modern masyarakat adat ADS tetap harus 
menjalankan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh para leluhurnya, seperti acara 
Seren Taun. 
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Skema 7.1 
Tapa Dinagara: Eksistensialisme Masyarakat ADS dalam Perkembangan TIK. 
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Bab 8 
Hegemoni Negara dalam Pembentukan Identitas Keagamaan:  
Fenomena Relijiusitas Komunitas Sunda Wiwitan Desa Cigugur, Kuningan 
 
Nur Fitriyah, Savitri Dwi.H, Upit Sulistiana, Yosi Oktaviani, Zafira A Muzzamil 
 
Pendahuluan 
Saat ini Indonesia memiliki enam agama yang diakui pemerintah sebagai agama 
resmi. Agama itu terdiri atas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. 
Agama mulai dianggap penting dan diatur oleh Negara melalui UUD PNPS tahun 
1965. Melalui UUD tersebut diaturlah pengakuan Negara terhadap agama. Hal ini 
menimbulkan persoalan terhadap banyaknya agama lokal yang tidak diakui oleh 
Negara. Ada konstruksi pemisahan antara agama dan adat sebagai legitimasi 
identitas kewarganegaraan.Pada masa Orde Baru, kerangka berpikir agama yang 
terpisah dari adat menjadikan legitimasi untuk pembangunan, dan menjadi 
instrumen untuk modernisasi. Demi kepentingan tersebut, agama menjadi alat 
pembangunan nasionalisme.  
 
Kontruksi definsi agama oleh Negara yang membedakan antara agama dan adat 
menimbulkan masalah baru. Pasalnya, sebelum masa kolonial, agama dan adat itu 
tidak menjadi dua entitas berbeda.56 Sedangkan saat ini definisi agama dikonstruksi 
dan dilegitimasi oleh Negara. Kemudian konsruksi itu sangat berpengaruh kepada 
masyarakat yang menerimanya dan mempunyai dampak diskriminasi. Diskriminasi 
tersebut berupa terbatasnya layanan kewarganegaraan, seperti pengosongan kolom 
KTP, pelarangan mensahkan catatan pernikahan dengan adat pernikahan agama 
lokal, dan lain sebagainya. Akibat dari paradigma agama yang dibangun oleh 
Negara dan pengentalan makna agama telah menyisihkan budaya yang kemudian 
dimurnikan, budaya menjadi berbeda dan berjarak dengan agama. Banyak 
masyarakat penganut agama lokal dilarang atau dianggap sesat, di mana secara 
bersamaan mereka dituntut harus beragama atau berafiliasi kepada agama yang 
diakui Negara. 
 
Hegemoni negara dalam pembentukan identitas keagamaan telah menyebabkan 
agama-agama lokal di Indonesia semakin tersisihkan. Hal tersebut menyebabkan 
kontestasi agama terjadi di Indonesia. Di Indonesia kontestasi di dalam ruang 
publiksemakin terlihat nyata antar umat beragama, di desa Cigugur terjadi kontestasi 
agama antara penganut agama resmi (Islam, Kristen, dan Katolik) dengan penganut 
agama lokal Sunda Wiwitan. Kontestasi antara  kelompok agama resmi dengan 
kelompok agama lokal sangat terlihat dari bagaimana semangat mereka untuk saling 
menguasai ruang publik. Kelompok agama resmi yang ada akan merasa terganggu 
hak-hak istimewanya dan akan merasa terancam dengan tuntutan-tuntutan dari 

                                                            
56Rifqi Fairuz,” SPK VI: Politisasi Definisi Agama dan Pembentukan Identitas”, Center for Religious and 
Cross-cultural Studies Graduate School Universitas Gadjah Mada, diakses dari 
http://crcs.ugm.ac.id/news/3387/3387.html, pada tanggal 27 Desember pukul 6:15 WIB. 
 

http://crcs.ugm.ac.id/news/3387/3387.html
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kelompok agama lokal yang dianggap melampaui batas kelaziman. Para penghayat 
agama lokal Sunda Wiwitan mengalami kesulitan dalam pelayanan hak sipil dimana 
mereka sulit mendapatkan pengakuan terhadap identitas mereka sebagai penganut 
kepercayaan Sunda Wiwitan. Sulitnya pengakuan identitas ini menyebabkan tidak 
tercantumnya agama atau kepercayaan mereka di kolom agama yang ada di KTP. 
Dari adanya hal seperti ini membuat masyarakat merasa mendapatkan perlakuan 
yang diskriminatif dalam hak-hak sipil di birokrasi pemerintahan setempat. Tidak 
hanya itu, masyarakat penganut Sunda Wiwitan ini juga harus berupaya keras dalam  
mengurus beberapa dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan surat nikah. 
 
Pada masa Orde Baru, komunitas penganut Sunda Wiwitan sempat dibubarkan dan 
tidak diperbolehkan untuk menyebarkan ajaran agamanya karena komunitas ini 
dianggap mengajarkan ajaran sesat. Namun saat rezim orde baru berakhir, 
komunitas ini kembali mendapatkan peluang untuk melakukan eksistensi 
komunitasnya. Abdurahman Wahid atau Gusdur sebagai Presiden sekaligus Bapak 
Pluralis secara otomatis menghidupkan kembali komunitas agama lokal Sunda 
Wiwitan yang telah lama dibubarkan. Tetapi, permintaan komunitas ini untuk menjadi 
agama yang resmi belum direspon dengan jelas, karena hingga pada saat ini 
pemerintah Indonesia hanya mengakui komunitas mereka sebagai cagar 
kebudayaan lokal atau komunitas adat lokal.Meskipun eksistensi komunitas ini 
sudah dilegalkan oleh pemerintah sebagai cagar kebudayaan lokal sunda tetapi 
komunitas adat ini tetap memilih untuk tidak meyakini agama resmi yang diakui 
Negara. Mereka lebih memilih dan meyakini kearifan lokal sebagai bentuk 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang di ajarkan leluhur mereka. Hal 
ini menyebabkan komunitas agama lokal Sunda Wiwitan sulit untuk memperoleh 
pengakuan di ruang publik. 
 
Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi fokus utama dari tulisan ini adalah 
mengenai hegemoni negara dalam pembentukan identitas keagamaan masyarakat 
penghayat Sunda Wiwitan Desa Cigugur Kuningan Jawa Barat. Tujuan dari 
penulisan ini sendiri untuk mengkaji bagaimana komunitas agama lokal Sunda 
Wiwitan dapat bertahan pada agama leluhur mereka di tengah diskriminasi yang 
mereka hadapi akibat dari hegemoni negara dalam pembentukan identitas 
keagamaan. Metode penulisan paper ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
studi kasus dan wawancara. Penulis juga menggunakan metode pustaka dengan 
menggunakan referensi dari berbagai sumber untuk mendukung perolehan data 
dalam paper ini. Lokasi penelitian dilakukan di Paseban Tri Panca Tunggal, 
Kelurahan Cigugur,Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. 
Informan-informan yang berhasil penulis wawancarai yaitu; Romo Sepuh (Pangeran 
Djati Kusumah),Rama Anom (Pangeran Gumirat Barna Alam),Ibu Dewi Ibu Kanti, 
Ibu Enam, Kang Didi, Ibu Oco, Bapak Onjo, Bapak Cecep, Bapak H. Ono, dan 
Pendeta Kristen. 
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Sejarah Komunitas ADS  
Komunitas Agama Djawa Sunda (ADS) atau lebih dikenal dengan Sunda Wiwitan 
merupakan suatu cagar budaya yang berada di daerah Cigugur, Kuningan, Jawa 
Barat. ADS didirikan oleh Pangeran Madrais Alibassa Kusuma Wijaya Ningrat, putra 
dari Pangeran Alibassa 1, Sultan Gebang yang masih ada hubungan dengan 
Kasultanan Cirebon pada abad ke-19. Dinamakan Agama Djawa Sunda (ADS) 
karena Kyai Madrais sering mengajarkan nilai-nilai kebangsaan dalam tradisi 
spiritual Jawa dan Sunda. Kyai Madrais mendirikan ADS dengan maksud yaitu 
membangkitkan kesadaran masyarakat Cigugur khususnya dan Kuningan Jawa 
Barat umumnya untuk melawan penjajahan Belanda dalam sistem perdagangannya 
pada VOC. Untuk tujuan tersebut kemudian ADS bergabung dengan Mataram, dan 
akibatnya Kyai Madrais pernah ditangkap dan dibuang oleh Belanda ke Boven, 
Digul, Papua Barat pada tahun 1901. 
 
Pada awal perkembangannya ajaran ADS di Cigugur Kuningan bersifat komunitas 
keadatan. Namun banyak orang yang seringkali menyejajarkan ADS ini dengan 
ajaran keagamaan. Sehingga pada sekitar tahun 1964 ketika ADS dipimpin oleh 
Pangeran Tedja Buwana, dan Indonesia pada saat itu sedang dalam masa transisi 
dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru, maka ADS ini dibubarkan. ADS 
dianggap sebagai bentuk agama baru di luar agama-agama yang sudah ada di 
Indonesia. Kemudian masyarakat pengikut ADS dianjurkan masuk dalam salah satu 
agama seperti agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, maupun Konghucu. 
 
Komunitas ADS ini mengajarkan untuk bagaimana setiap orang memiliki rasa 
kepribadian dan persatuan bangsa sebagai dasar nasionalitas untuk melawan 
penjajahan Belanda. Kyai Madrais pun sangat menonjolkan unsur-unsur budaya 
spiritual Sunda dan menganalisis hakikat ajaran agama-agama yang sudah ada 
seperti Kristen, Islam, Hindu dan sebagainya dengan tujuan menemukan titik 
persamaan rasa kebertuhanan dalam Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar 
timbulnya suatu rasa cinta kasih dan saling menghormati antar sesama. 
 
Pada saat Kyai Madrais memimpin, ajaran ini dikenal sebagai Igama Djawa 
Pasoendan. Sedangkan di masa kepemimpinan Tedja Buwana sebagai penerusnya, 
ajaran ini disebut dengan Agama Djawa Sunda. Nama Djawa Sunda ini berasal dari 
suatu singkatan. Nama Djawa jika diurai lebih panjang berasal dari kata andjawat 
dan andjawab, yang artinya adalah menyaring atau manampung dan melaksanakan. 
Sementara kata Sunda berasal dari kata roh susun kang den tunda, sun diambil dari 
kata susun dan da diambil dari kang den tunda. Sehingga bila digabungkan menjadi 
kata Sunda yang memiliki arti berbagai macam zat hidup yang terdapat dalam 
segala sesuatu yang dihasilkan oleh Roh Hurip Tanah Pakumpulan atau bumi. 
Singkatnya, Sunda diartikan sebagai zat-zat yang ada di dalam bumi. Dimana dalam 
hal ini bumi berserta isinya memiliki sejumlah zat yang daya dan kekuatannya bisa 



Page 76 of 108 
 

memengaruhi diri manusia, karena zat-zat itu terus berada di sekitar manusia dan 
meresap ke dalam dirinya.57 
 
Pada tahun 1991 Kyai Madrais meninggal dunia, kemudian digantikan oleh anaknya 
yaitu Pangeran Tedja Buwana Alibassa untuk memimpin ADS. Dibawah 
pimpinannya, ADS didaftarkan pada Badan Koordinasi Kebatinan Indonesia (BKKI). 
Kemudian setelah Himpunan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa 
(HPK) didirikan pada tahun 1981, ADS memanifestasikan diri menjadi Paguyuban 
Adat Cara Karuhun Urang (AKUR) di bawah pimpinan Pangeran Djatikusumah dan 
terdaftar pada Direktorat Jenderal Bina Hayat sebagai lembaga formal dengan 
Nomor 192/R.3/N.1/1982 yang berwilayah kerja di Jawa Barat dan sekitarnya.58 
 
Semboyan komunitas ADS merupakan “Semua umat Tuhan, sepengertian tapi 
bukan sepengakuan”. Dimana semboyan tersebut menurut paham ADS yaitu 
manusia hendaknya dipandang dalam konteks keseluruhan dengan bentuk 
keanekaragaman hidup masing-masing. Sebagai religi, ADS adalah khas milik 
komunitas Sunda dan Jawa. Dimana keduanya merupakan sinkretisme warisan 
agama dan kebudayaan Sunda Jawa masa lampau. Dengan demikian, ADS 
merupakan kearifan lokal yang dimiliki oleh komunitas di daerah Kuningan Jawa 
Barat dan masyarakat di sekitarnya. 
 
Komunitas penghayat Agama Djawa Sunda (ADS) ini mengindetifikasikan diri 
mereka dengan istilah penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
Istilah ini menurut mereka mengacu dari perilaku penghayatan yang secara utuh 
dilakukan dalam keyakinan, ucapan, dan perbuatan mereka sehari-hari (sir, rasa, 
pikir) terhadap ‘getaran-getaran’ dari Dzat Tuhan yang berasal dari dalam diri 
maupun yang berasal dari luar diri mereka. Inti ajaran dalam Agama Djawa Sunda 
dikenal sebagai ajaran pikukuh tilu (tiga peneguh). Dalam tulisannya Djatikusumah 
(1995) menjelaskan bahwa pikukuh tilu memiliki tiga macam poin ajaran atau 
pandangan. Tiga poin macam pandangan tersebut adalah : 
 
1. Ngaji badan 
2. Mikukuh / tuhu kana taneuh 
3. Madep ka ratu-raja anu 3-2-4-5- lilima 6 
 
Ngaji badan diartikan sebagai proses memahami dan menyadari adanya sifat-sifat 
lain yang ada di sekeliling kita yang memiliki karakteristiknya masing-masing, 
dengan kata lain ngaji badan dapat pula diartikan introspeksi diri secara utuh dan 
menyeluruh. Kemudian Mikukuh / tuhu kana taneuh diartikan sebagai setia terhadap 

                                                            
57 Tendi, “Sejarah Agama Djawa Sunda Di Cigugur Kuningan 1939-1964”, 
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30301/3/TENDI-FAH.pdf, diakses pada 
tanggal 21 Desember 2016 jam 20.22 WIB, h.24-25. 
58 Selu Margaretha Kushendrawati, “Komunitas Agama Djawa-Sunda: Sebuah Fenomena Relijiusitas 
Masyarakat Di Kuningan Jawa Barat”, 
http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4808/1/ART_Selu%20MK_komunitas%20agama%
20Djawa-Sunda_fulltext.pdf, diakses pada tanggal 21 Desember 2016 jam 19.35 WIB, h.36-38. 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30301/3/TENDI-FAH.pdf
http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4808/1/ART_Selu%20MK_komunitas%20agama%20Djawa-Sunda_fulltext.pdf
http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4808/1/ART_Selu%20MK_komunitas%20agama%20Djawa-Sunda_fulltext.pdf
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tanah, tanah disini dibagi dalam dua macam yaitu taneuh adegan dan taneuh 
hamparan. Taneuh adegan adalah raga atau jasmani, sedangkan taneuh hamparan 
adalah tanah yang kita pijak. Madrais mengajarkan bahwa sebagai manusia yang 
telah diciptakan harus dapat mencintai dan menghargai ciri dari suku bangsa sendiri. 
Mencintai dan menghargai ini salah satunya dengan cara memaknai dan 
melestarikan cara ciri bangsa sendiri. Selanjutnya, Madep ka ratu-raja anu 3-2-4-5-
lilima 6. Madep berarti menghadap dan mengacu, sedangkan ratu-raja memiliki 
makna ratu nu ngarata dan raja nu ngajagad yang berarti menghadap pada 
kesempurnaan. Selain itu, 3-2-4-5-lilima 6 mengandung arti : 

1. Ratu-raja 3 : sir, rasa, pikir (tekad, ucapan, perbuatan). 
2. Ratu-raja 2  : hukum keseimbangan dalam hidup seperti adanya siang dan 

malam, atau laki-laki dan perempuan. 
3. Ratu-raja 4  : aktivitas sepasang tangan dan sepasang kaki sebagai 

pengejawantahan dari proses wiwaha yuda nagara (perang dalam diri sendiri). 
4. Ratu-raja 5  : lima pancaran getaran jasmani (lima pancaran daya sukma 

salira). Mata sebagai indra penglihat, hidung sebagai indra pencium, lidah 
sebagai indra pengecap, telinga sebagai indra pendengar, kulit sebagai indra 
perasa. Lima pancaran getaran rohani (lima pancaran daya sukmasejati). 
Menjaga segala tindakan lima indra jasmani dalam kehidupan. Lima bangsa di 
dunia yang terdiri dari ras kaukasoid, mongoloid, negroid, americana, 
austronesia. 

5. Ratu-raja lilima  : merupakan dua fungsi dari indra yakni fungsi yang yang 
berasal dari pengalaman indrawi karena rangsangan dari alam sekitar. 

6. Ratu-raja 6  : dalam bahasa Sunda, enam berarti genep yang berarti 
genap. Dalam ratu-raja 6 berarti menggenapkan wujud diri manusia seutuhnya.59 

Adapun untuk Seren Taun yakni merupakan sebuah upacara yang diadakan satu 
kali dalam setahun secara rutin sebagai ritual keagamaan untuk mengucapkan puji 
dan syukur pada Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sehingga 
upacara Seren Taun ini dimaksudkan sebagai bentuk ekspresi dari para masyarakat 
Jawa Barat sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang telah mereka dapatkan. 
Dalam acara Seren Taun ini, siapapun boleh ikut berpartisipasi karena tidak ada 
batasan apapun, dari manapun, atau siapapun. Objek yang dijadikan dalam upacara 
Seren Taun berupa tanam-tanaman terutama padi, yang dipandang sebagai lambing 
kemakmuran karena seluruh daerah tatar Sunda merupakan lahan-lahan yang subur 
dimana padi selalu dapat tumbuh diatasnya. Kemudian ritual Seren Taun diakhiri 
dengan do’a bersama yang dipimpin oleh rohaniawan masing-masing agama 
maupun kepercayaan. 
 
 
 
 
 

                                                            
59http://sahabatbudayaindonesia.com/sahabat/id_ID/2016/07/08/sunda-wiwitan-ajaran-asal-orang-
sunda/?print=pdf, diakses pada tanggal 21 Desember 2016 jam 21.19 WIB  

http://sahabatbudayaindonesia.com/sahabat/id_ID/2016/07/08/sunda-wiwitan-ajaran-asal-orang-sunda/?print=pdf
http://sahabatbudayaindonesia.com/sahabat/id_ID/2016/07/08/sunda-wiwitan-ajaran-asal-orang-sunda/?print=pdf
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Hegemoni Negara dalam Pembentukan Identitas Keagamaan 
Konsep hegemoni diperkenalkan oleh seorang tokoh bernama Antoni Gramsci yang 
mengatakan bahwa masyarakat etnis dominan melakukan suatu “pemaksaan” 
konsep atau kebijakan dari berbagai aspek dengan tujuan menyatukan ideologi dan 
sistem yang berlaku. Hal ini membuat ras dan etnis memiliki otonomi relatif dari 
hubungan sosial lainnya karena telah dipengaruhi oleh hegomoni tersebut60. Teori 
milik Gramscian ini dikembangkan lagi oleh beberapa teoritik seperti Hall, Gabriel, 
Solomos, Ben-Tovin, dan Gilroy.  
 
Seperti Stuart Hall mengatakan bahwa perkembangan tidak merata dan sejarah dari 
daerah tertentu membuat konflik yang kompleks antar etnis. Konflik etnis ini yang 
kemudian menimbulkan kesadaran kelas. Jon Gabriel dan Gideon Ben-Tovin dalam 
teorinya menjabarkan jika tidak hanya dari otonomi hubungan kelas yang dibutuhkan 
dalam hubungan anatar etnis dan ras, tapi otonomi penuh karena didalamnya 
terdapat partisipasi ideologi, politik, dan ekonomi. Selain itu terdapat Paul Gilroy 
memiliki konsep ras dan etnis diperebutkan dari kontruksi sosial yang terbuka. 
Bahwa disatu sisi, melayani simbol yang ampuh atau solidaritas kelompok, dan 
tindakan politik. Perjuangan etnis adalah tentang perjuangan untuk hal-hal sipil 
seperti keamanan dan perlindungan diri dan lainnya.61 
 
Jika dihubungkan dengan masyarakat Indonesia, masyarkat di Indonesia adalah 
masyarakat yang majemuk. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ragam kebudayaan 
dari berbagai daerah di Indonesia yang dibalut oleh adat istiadat masing-masing 
suku yang tersebar didaerah Nusantara. Sebenarnya kebudayaan tersebut menjadi 
suatu pijakan atau sokongan untuk bangsa Indonesia membangun identitasnya 
sebagai sebuah negara. Semuanya tergantung sejauh mana kebudayaan itu 
memengaruhi jalannya sistem di Indonesia sebagai nilai-nilai luhur dan norma yang 
berlaku yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan sebagai faktor eksternal dan juga 
faktor adat istiadat itu sendiri sebagai faktor internal. 
 
Kebudayaan sendiri dalam pengertiannya merupakan sesuatu yang pemaknaannya 
tergantung pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menafsirkannya. Dalam arti 
luas kebudayaan dimaknai sebagai tata cara hidup yang mengandung nilai-nilai para 
leluhur yang masih dilaksanakan hingga sekarang dan menjadi panduan dalam 
menjalani kehidupan. Sedangkan dalam artian sempit kebudayaan hanya dimaknai 
sebagai suatu kesenian. Kebudayaan bersifat idea atau mental spiritual, pola-pola 
perilaku yang tampak tetap dilaksanakan, atau hanya sekedar materil yang konkret 
seperti berbagai benda-benda peninggalan sejarah.62 Namun tentu saja, ketiga sifat 
tadi saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain untuk dijadikan sebuah 
pemahaman tentang pengertian kebudayaan yang sebenarnya. 
 
 

                                                            
60 Sinisa Malesevic, The Sociology of Ethnicity, (London: SAGE Publication, 2004) hlm. 36 
61 Ibid, hlm. 37. 
62 Ira Indrawardana, Reposisi Pemahaman Agama dan Kepercayaan dalam konteks Kebudayaan 
danKebangsaan, (Bandung: Balai Kajian Jarahnitra, 2002) Hlm. 1. 
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Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kebudayaan biasanya 
mengandung nilai-nilai spiritual yang merupakan warisan dari leluhur suatu suku 
yang kemudian dibalut oleh adat istiadat yang berlaku. Begitu pula halnya dengan 
penganut kepercayaan Sunda Wiwitan atau biasa yang disebut sebagai Penghayat. 
Mereka menjalankan ritual keagamaan sesuai dengan adat istiadat suku sunda yang 
telah ada ratusan tahun yang lalu sebelum jaman kolonial. Mereka menyakini bahwa 
Tuhan melihat mereka dengan cara mereka melakukan perilaku-perilaku yang 
memiliki makna baik terhadap semua mahkluk hidup ciptaan Tuhan. Hal ini yang 
kemudian menjadi permasalahan bagi para Penghayat karena pengamalan-
pengamalan spiritual dan religiusitasnya berbeda dari agama-agama besar yang 
berasal dari luar Nusantara seperti Islam, Kristen, Budha dan Hindu. Sunda wiwitan 
memiliki konsepsi yang berbeda dengan agama-agama yang sudah disebutkan 
sebelumnya, maka dari itu sunda wiwitan akhirnya hanya dianggap sebagai bagian 
dari kebudayaan yang tidak ada kaitannya dengan ketuhanan. Akhirnya, para 
penghayat dicap tidak bertuhan atau tidak beragama, padahal sunda wiwitan 
merupakan agama lokal yang sudah ada sejak jaman dahulu kala. Fakta tersebut 
menjadi polemik baru. Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam ideologi bangsa 
Indonesia yakni Pancasila, bahwa setiap warga indonesia wajib memiliki Tuhan 
Yang Maha Esa dengan kata lain wajib beragama.  
 
Jika dilihat dari perkembangan agama di Indonesia dari sejarahnya, agama-agama 
yang berasal dari luar nusantara digunakan sebagai “alat” untuk memperlancar 
kepentingan-kepentingan beberapa etnis dan suku pada waktu itu seperti halnya 
kegiatan perdagangan. Namun pada masa sekarang, agama dijadikan sebagai alat 
untuk menancapkan kepentingan-kepentingan politik untuk kelompok elite. Hal ini 
dapat dilihat dari semakin maraknya konflik-konflik horizontal yang didasari 
perbedaan agama lokal antar suku. Kemudian dilakukan upaya-upaya 
penyeragaman dalam aspek keagamaan yang mengacu pada agama-agama besar 
di Dunia dengan mengedepankan semboyan Bhineka Tunggal Ika.63 Disini terlihat 
aspek politik yang memengaruhi kebijakan tersebut dimana kekuasaan akan negara 
sekaligus ideologinya digunakan untuk kepentingan stabilitas negara. Padahal jika 
seharusnya  mengacu pada semboyan tersebut, agama-agama lokal seperti sunda 
wiwitan diakui dan dijadikan suatu identitas bangsa yang merupakan bangsa yang 
multikultural. Pada akhirnya terjadi semacam diskriminasi terhadap kaum penghayat 
yang dipandang tidak memiliki agama. Kesulitan untuk mendapatkan hak-hak sipil 
mulai menjadi masalah serius. Inilah yang membuat penghayat akhirnya dipaksa 
untuk mengikuti agama besar yang diakui oleh negara. Seperti yang dikatakan para 
pencetus konsep hegemoni, pemaksaan ini dapat menimbulkan kesadaran etnis dan 
konflik antar etnis yang akhirnya akan memicu dibuat otonomi relatif untuk sebagai 
kelompok etnis demi tetap terjaganya stabilitas ideologi negara. 
 
 
 
 

                                                            
63 Ibid, Hlm. 5. 
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Makna Agama Bagi Komunitas ADS 
Makna agama bagi penghayat maupun non penghayat yaitu sebagai adat yang perlu 
dijaga dan di lestarikan sebagai warisan tanah leluhur sunda. Kuningan merupakan 
tempat budaya, dimana banyak benda arkeologis ditemukan disekitar kuningan 
selain itu kuningan sebagai orang sunda memiliki kebudayaan sendiri yang khas 
baik itu pakaian, bahasa hingga tulisan. Hal itu lah yang elahirkan sebuah 
kebudayaan masyarakat yang diyakini sebagai suatu ajaran kepercayaan. 
Masyarakat menilai bahwa penghayat adalah yang pertama ada di tanah kuningan 
ini bahkan sebelum islam, kristen, hindu budha ada,  segala hal yang berhubungan 
dengan kegiatan adat penghayat  merupakan warisan leluhur sunda, artinya semua 
masyarakat berhak untuk memilikinya, menikmatinya dan menjaga kelestariannya.  
adat ini harus dijaga dan diamalkan dimana dalam  Pengajaran yang selalu di bahas 
dalam kegiatan mingguan yang dipimpin oleh Rama Sepuh tentang  hakekat 
manusia dan hidup berkebangsaan diajarkan guna menciptakan integritas bangsa.  

 
“Sesungguhnya perbedaan agama tidak menjadi masalah yang penting 
bagaimana kita dapat bertingkah laku dengan baik, menghormati manusia 
lain, dan bagaimana kita bersikap kepadaa yang lebih tua, sebaya dan 
dibawah kita. menghormati orang tua, menyayangi teman sebaya dan 
menyayangi orang dibaah kita, didalam peninggalan leluhur diajarkan hal itu 
dan kita harus melestarikannya terlepas dari mana agama kita”64 
 

Sesungguhnya manusia tidak bisa terlepas dari akar kebudayaan, Indonesia 
merupakan wilayah yang memiliki masyarakat plural sehingga kebudayaan yang 
dimilikinya sangat beragam, sunda wiwitan merupakan budaya yang dimiliki oleh 
masyarakat sunda yang dijadikan sebagai warisan leluhur yang patut untuk 
dilestarikan. Sunda Wiwitan juga sering dipakai sebagai penamaan atas keyakinan 
atau sistem keyakinan  “masyarakat keturunan Sunda” yang masih mengukuhkan 
ajaran spiritual leluhur kesundaan. Penamaan itu tidak muncul serta merta sebagai 
sebuah konsep penamaan keyakinan oleh komunitas penganut Sunda Wiwitan, 
tetapi kemudian dilekatkan pada beberapa komunitas dan individu Sunda (orang 
Sunda) yang dengan kokoh mempertahankan budaya spiritual dan tuntunan ajaran 
leluhur Sunda.65 
 
Masyarakat memaknai kepercayaan penghayat sebagai adat yang perlu dilestarikan 
dan di jaga oleh masyarakat sunda. Dimana dalam pengamalannya selain 
mengajarkan tentang hakekat manusia dan hidup berkebangsaan, penghayat juga 
harus memenuhi tiga aturan dalam hidup yaitu perkaawinan, kelahiran hingga 
kematian. Ketiga hal itu dipenuhi dengan aturan adat diangtaranya adalah aturan 

                                                            
64 Wawancara dengan Romo Sepuh (Pangeran Djati Kusumah) pada tanggal 5 November 2016.  
65 Ira Indrawardana, “Berketuhanan Dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan”,dalam 
(http://download.portalgaruda.org/article.php?article=272106&val=3919&title=Berketuhanan%20da
lam%20Perspektif%20Kepercayaan%20Sunda%20Wiwitan) diakses 21 Desember 2016, pukul 21:00 
WIB. 
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dalam perkawinan yaitu penghayat tidak boleh menikah dengan orang luar negeri 
hal ini karena anggapan mereka bahwa tuhan telah menciptakan manusia  sudah 
dengan tempatnya masing-masing, yang kedua adalah kelahiran dimana dalam fase 
mengandung ibu harus menjaga apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia ucapkan dan 
harus berhati-hati karna dianggap pamali dan berpengaruh kepada bayi. Yang 
terakhir adalah kematian, pada hakekatnya manusia meninggal itu adalah kembali 
kepada tuhan dan sebagai bentuk penghormatan jenazah dikuburkan menggunkan 
peti mati dan laki-laki menggunaka ikat kepala dan mengiringi dengan doa pangjajat 
(menghantarkan jenazah manakala jiwa menghadap tuhan agar tidak gentayangan 
dibumi). Selaain itu kegiatan seren taun menjadi wadah untuk melaksanakan suatu 
kegiatan keagamaan yang dimaknai sebagai pelestarian budaya kuningan dan dapat 
diikuti oleh semua masyarakat cigugur, kuningan bahkan wilayah lain.  
 
Respon Warga Terrhadap Komunitas ADS 
Masyarakat Cigugur merupakan masyarakat yang multi agama namun kehidupan 
mereka berjalan secara harmonis dan tidak ada konflik. Kedamaian dan 
kebersamaan begitu terasa mewarnai kehidupan mereka yang beragam keyakinan. 
Gotong royong dan kerja sama tetap terjalin dalam keseharian tanpa melihat 
perbedaan yang terjadi di antara mereka. Kesemuanya itu didasarkan atas dasar 
persamaan hak sebagai warga dan rasa saling menghromati. Serta saling 
menghargai atas setiap perbedaan. Namun, respon warga terhadap keberadaan 
komunitas ADS ini sangat beragam mulai dari yang bersikap adapatif hingga yang 
bersikap resisten terhadap komunitas ini.  
 
Berkenaan dengan kehidupan kemasyarakatan di Cigugur, informan kami Bapak 
Onjo 42tahun (warga cigugur penganut kepercayaan ADS) mengungkapkan bahwa : 

 
“Dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan masyarakat Cigugur selalu 
bekerja sama dan tidak membedakan latar belakang agama dan 
kepercayaan mereka.  Pada saat peringatan hari besar seperti Hari Raya 
Qurban pada saat pembagian daging qurban warga semua disini rata 
mendapatkan daging entah dari agama Khatolik, Islam maupun penghayat 
tanpa pilih-pilih kepercayaan. Sebaliknya juga seperti itu jika Khatolik 
merayakan natal maka warga yang merayakan natal tersebut akan 
membagikan sembako ke semua warganya tanpa melihat status agama atau 
kepercayaan mereka. Disini juga sering diadakan pertemuan tiap minggunya 
yang kegiatannya itu ajaran-ajaran seperti cara ciri manusia, dan cara ciri 
bangsa. Pada saat upacara seren taun juga banyak warga yang ikut 
berpatisipasi bukan hanya dari penghayat saja tetapi dari Khatolik, Hindu, 
Islam juga ada.”66 

 
Hal serupa juga diungkap oleh Kang Didi 48 tahun (warga cigugur penganut 
kepercayaan ADSmengungkapkan bahwa : 

 

                                                            
66 Wawancara dengan Bapak Onjo pada tanggal 4November 2016 
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“Semua masyarakat Cigugur itu masih adanya rasa simpatisan terutama 
dalam acara Seren Taun, perbaikan saung-saung disitu banyak yang ikut 
membantu, jadi masih punya rasa memiliki karena disini tempatnya budaya 
dan tidak membedakan satu sama lain. Jadi disini semua sama tidak ada 
yang beda cuma yang membedakan ucapan saja tujuan utamanya yaitu satu 
kepada Tuhan yang Maha Esa.”67 

 
Pada acara Seren Taun beragam agama berperan dan ikut berpatisipasi dimana 
ada suatu adat yang dinamakan kidung spiritual maksudnya semua agama menyatu 
dan ada perwakilan dari setiap agama untuk berdoa bersama dan disitu adanya rasa 
kebhinekaan tunggal ikanya dapat terwujud jadi terlihat butir-butir pancasila semua 
ada walaupun berbeda tetap satu. Meskipun berbeda tetapi ucapannya yang sama. 
Jika dilihat dari acara Seren Taun pun pada saat pemolesan patung peran semua 
agama disini ikut membantu karena waktu yang dibutuhkan tidak sebentar jadi 
adanya rasa tolong-menolong,kalaupun ada yang tidak ikut dalam acara tersebut 
maka tidak dipaksakan karena ini sifatnya budaya dan itu tergantung dari pribadinya 
masing-masing mau ikut atau tidaknya.  
 
Beliau juga menjelaskan, bahwa didalam keluarganya memiliki empat 
agama/keyakinan yang berbeda (katolik,islam,protestan,sunda wiwitan) mereka 
hidup saling berdampingan, bahkan salah satu anggota keluarganya yang menganut 
agama islam ada yang ikut serta dalam upacara seren taun sebagai bendahara dari 
acara upacara tersebut. menurutnya kalau ada seren taun harus dikerjakan 
sehingga ikut melaksanakan, karena jika tidak ikut merasa punya hutang terhadap 
acara tersebut. Kebersamaan di tengah perbedaan yang terjadi di masyarakat ada 
saja yang menganggap bahwa sunda wiwitan itu sesat.  
 
Namun hal ini tidak ditanggapi oleh warga pemeluk penghayat. Karena itu tidak 
mempengaruhi kepercayaan masing-masing dan memiliki aturannya sendiri-sendiri 
yang penting tidak keluar dari aturan tersebut. sebagian warga besar disini 
mendukung satu sama lain misalnya ada yang meninggal, maka seluruh warga yang 
menganut agama atau kepercayaannya masing-masing ikut sama-sama mendoakan 
sesuai dengan kepercayaannya. Selain itu juga pada saat penggalian makam, orang 
sunda wiwitan ikut serta dalam proses tersebut. Hal ini bukan hanya untuk orang 
islam saja tetapi secara keseluruhan sehingga terjalin gotong royong dan hidup yang 
harmonis. 
 
Kondisi berbeda yang diungkap oleh Bapak Hj Ono (78tahun) beliau beragama islam 
dan pendiri salah satu langgar (masjid) Nurul Hikmah yang berada di Cigugur Jawa 
Barat. Menurutnya Rama Sepuh dan Rama Anom sebagai juniornya tidak seperti 
warga yang lain yang menganggap bahwa Rama Sepuh dan Rama Anom sebagai 
sesepuh. Menurutnya, ADS ini hanya merupakan sebuah budaya yang dimiliki oleh 
masyarakat Cigugur bukan sebagai suatu ritual atau kepercayaan masyarakat. 
Beliau juga memandang Seren Taun sebagai sebuah acara budaya, dan beliau pun 

                                                            
67Wawancara dengan Bapak Didi pada tanggal 4November 2016 
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turut andil dalam acara tersebut namun hanya sekedarnya saja. Beliau juga 
menjelaskan bahwa di daerah Cigugur memang tidak ada konflik antar agama, 
namun sebenarnya apa terlihat harmonis dan kompak oleh orang-orang itu tidak 
terjadi disini. Mereka yang beragama Kristen, Katholik, dan sebagainya memang 
menerima dengan baik adanya ADS ini, namun berbanding terbalik dengan Bapak 
Hj.Ono yang melihat bahwa disini justru Islam menjadi agama yang disisihkan atau 
terpepet posisinya. Seperti dalam penjelasan beliau : 

 
“Dulu sewaktu saya mau membangun langgar ini, saya dipersulit oleh 
masyarakat sekitar bahkan saya juga tidak mendapat izin untuk mendirikan 
langgar disini, malah saya disuruh untuk mendirikan langgar jauh dari sini. 
Tapi saya tetep kekeuh untuk mendirikan langgar ini disini.”68 

 
Hal ini terlihat jelas bahwa Bapak Hj.Ono sebagai orang muslim mengalami suatu 
pergulatan batin yang dirasakan oleh Hj.Ono karena merasa Islam disisihkan di 
wilayah ini. ia pun menjelaskan bahwa ia sedikit kesal dengan pemerintahan Rama 
Sepuh yang memegang kendali ADS tersebut, menurut penuturannya : “Dulu 
pemerintah kalau memberikan bantuan itu untuk Rama Kusumadjati, uang dari 
bantuan itu dikelola oleh dia, nah disitu dia bisa melakukan taktik atau permainan 
dalam mengelola uang yang diberikan oleh pemerintah, berapa persen untuk dia 
dan keluarga dan berapa persen lagi untuk paseban itu sendiri”. Jadi hal ini dapat 
terlihat bahwa Hj.Ono tidak secara utuh dalam menerima adanya komunitas ADS 
tersebut, karena disini pun terlihat bahwa hubungan antar warga yang terlihat 
harmonis dan mampu hidup berdampingan dengan adanya komunitas ADS itu justru 
tidak dialami oleh Bapak Hj. Ono itu sendiri. 
 
Kontestasi Kehidupan Komunitas Agama Djawa Sunda Wiwitan di Tengah 
Lingkungan Masyarakat Agama Islam, Katholik dan Kristen  
Setiap toleransi masyarakat cigugur yang terdiri dari berbagai agama dapat di 
buktikan dengan adanya data dari temuan lapangan dari salah satu informan yaitu 
Bapak Cecep didalam keluargannya terdiri dari berbagai Agama istrinya bernama 
ibu Enam merupakan pemeluk agama Islam sedangkanBapak Cecep sendiri 
merupakan pemeluk agama Khatolik kemudia kedua anak laki-lakinya mengikuti 
ibunya memeluk agama islam. Mengenai kerukunan masyarakat Cigugur di tengah 
keberagaman Bapak cecep, menuturkan: 
 
 “Masyarakat cigugur mah unik cek ade, agamanya beragama tetapi tidak ada 

konflik atau saling serang dan menjatuhkan kalu si ade tau mah Presiden 
Gusdur pernah menghadiri Upacara Sren Taun di Cigugur dan kata beliau 
Masyarakat Cigugur teh merupakan miniaturnya Indonesia karena semua 
agama mulai dari Khatolik, Kristen,Budha,Hindu,Konghucu, Islam dan 
kepercayaan dianut oleh masyarakat Cigugur ,tetapi yang paling beliau 
apresiasi tidak ada potensi konflik yang besar disini. Dan kalau ade perlu 
bukti contohnya saya Khatolik dan istri saya Islam tapi kami saling pengertian 
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dan saling mengingatkan misalkan saya kan hari Minggu beribadah ya istri 
saya mengingatkan saya dan kalu istri saya belum sholat saya ingatkan juga 
dia gitu de. Kita mah tidak meributkan soal agama itu masing-masing 
keyakinan pribadi dan saya juga tidak mempunyai kewenangan untuk maksa 
istri saya ikut saya begitupun istri saya karena kita masing-masing oleh hati 
dan perbuatan jadi kami gak pernah tuh ribut soal agama paling juga soal 
ekonomi hehe…” tutur pak Cecep69  

 
Selanjutnya mengenai kehidupan sosial yang multi agama, mereka hidup dan 
berinteraksi dengan masyarakat agama Islam,Khatolik, dan Kristen Masyarakt 
kelurahan Cigugur harus kita setarakan secara umum dengan masyarakat Indonesia 
yang Bhineka Tunggal Ika yang tidak sekedar keanekaragaman suku bagsa dan 
kebudayaanya, melainkan keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam 
Masyarakat Indonesia. 
 
Sebagai negara yang memiliki corak kebudayaan beragam konflik horizontal dan 
vertikal sering terjadi pada masyarakat. Isu SARA seringkali menyulut konflik dana pi 
perpecahan hingga pertumpahan darah. Padahal kemajemukankeagamaan diantara 
umat manusa tidak terelakan lagi, bahakan kemajemukan ini telah merupakan 
hukum Tuhan(sunnatullah) sehingga agama atau kepercayaan kepada Tuhan tidak 
boleh dipaksakan kepada siapapun. Semua orang berhak untuk memilih apa yang 
menjadi pegangan hidupnya. Keberagaman agama di kelurahan Cigugur ditanggapi 
oleh Ibu Enam istri Bapak Cecep. Ia pun menuturkan: 
 

“De di Cigugur mah memang beragam tapi keberagamannya tidak membuat 
masyarakat terpecah belah karena isu agama kuncinya itu saling toleransi 
saling silaturahmi ketiga hari besar agama misalnya Hari Natal,Idul Fitri dan 
sebagai kita harus saling bertamu Ya gak usah jauh-jauh delihat ibu yang 
mengalami dalam keluarga Ibu Ibu Muslim suami Khatolik dan 2 anak Ibu 
Islam Alhamdullilah ibu tentram damai Ya meskipun dalam membina rumah 
tangga pasti ada konflik atau cekcok mah wajar tapi diakibatkan isu ekonomi 
tidak pernah tuh kita kaitin agama Malahan suami selalu menjaga untuk 
menunaikan sholat 5 waktu begitu pun saya mengigatkan suami saya untuk 
Misa ke Gereja setiap hari minggu Jadi intinya nya mah saling Pengertian.”70 

 
Keberagaman di kelurahan Cigugur merupakan akibat dari kondisi sosio-kultural 
maupun geografis dan paling penting akibat dari penjajahan Belanda dan 
penyebaran Agama lainnya di Cigugur, Kuningan Jawa barat.kondisi yang begitu 
beragam menempatkan kelurahan Cigugur bagaikan masyarakat plural Indonesia. 
Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat 
itu sendiri.Kebudayaan tersebut pastinya mengakibatkan keberagaman,masing-
masing masyarakat yang membentuk sebuah kebudayaan yang memiliki corak 
kebudayaan sendiri.keanekaragaman sosial dan budaya merupakan asset dalam 

                                                            
69Wawancara peneliti dengan Bapak Cecep Penganut Khatolik pada tanggal 4 November 2016. 
70 Wawancara peneliti dengan Ibu Enam Penganut Agama Islam pada tanggal 4 November 2016. 
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kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonsia Hal senada juga disampaikan oleh 
kiming (Pendeta Kristen) beliau mengungkapkan bahwa: 

 
“Menganut Agama dan kepercayaan itu merupakan hak asasi manusia 
sepanjang mereka tidak menimbulkan keresahan, tidak masalah meski ada 
umat Khatolik yang kembali ke Madraisme. Penghargaan dan penghormatan 
atas kepercayaan orang lain yang berbeda merupakan inti dari kebersamaan 
yang terjalin di tengah masyarakat Cigugur cek ade. Dalam menjalani sosial 
kemasyarakatan mah perlu dikesampingkan perbedaan agama dan 
kepercayaan teh. Kuncinya adalah dihargainya wilayah adat. Masing-masing 
agama memiliki pemimpin yang menjadi tokoh kunci perdamaian Tokoh 
masing-masing agama ini menjadikan budaya di Cigugur tetap Lestari.”71 

 
Dalam perjalanan sejarah Bangsa, Pancasila telah teruji sebagai alternatif yang 
paling tepat untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat majemuk 
Pancasila adalah payung untuk memelihara eksistensi sosial bangsa. Berbeda 
dengan daerah lainnya di Indonesia, Keberagaman dalam Masyarakat Cigugur tidak 
pernah menimbulkan konflik berarti. Isu sara yang menjadi penyulut api perpecahan 
tak pernah terlihat masyarakat hidup dengan sikap toleransi yang 
mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan, Masyarakat saling 
menghargai satu sama lain. Puncak dari kebersamaan ini adalah perdamaian 
perdamaain yang terjadi merupakan hasil dari pola adaptasi masyarakat dalam 
menyesuaikan diri dengan kebudayaan mesayrakat selalu bersikap konformis 
sehingga perilaku menyimpang dan tindakan kriminal menjadi sangat rendah. 
 
Ruang kontestasi yang dilakukan oleh masyarakat lokal yang mempertahankan 
keyakinannya dan usaha agama resmi dalam melakukan pendisiplinan agama 
melalui negara agama perebutan agama melibatkan proses hagemoni dalam 
masyarakat komunitas Djawa  Sunda di kelurahan Cigugur meskipun keadaan 
keagamaan di Cigugur itu harmonisasi tetapi pada kenyatannya ada persaingan. 
Dari beberapa tokoh Agama Cigugur yang telah memberikan tanggapan dan 
pandangan mengenai kondisi ke Agamaan di kampong adat Cigugur untuk 
melengkapi argumen mengenai konstestasi keagamaan di Cigugur  peneliti 
mewawancarai Ira Indrawardana yang merupakan Antropologi Universitas 
Padjajaran sekaligus penganut kepercayaan Sunda Wiwitan aliran Madrais beliau 
pun menuturkan : 

 
“Perebutan dan persaingan agama di cigugur di dominasi oleh Agama resmi 
wae karena komunitas Agama Djawa Sunda mah visi dan misi tug eh the 
neanget umat dari kaum sanes mung agama islam, Kristen, Katolik , Hindu, 
Budha jeung Konghucu mah kan misi na nyebaraken ajaran sareng ngajak 
umat nu sanes masuk agama na henteu mungkin orang jawa tengah atawa 
jawa timur nganut Sunda Wiwitan jelasna kepercayaan ih the kanggo 

                                                            
71 Wawancara dengan Pendeta Kristen pada tanggal 4 November 2016 
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masyarakat sunda khusus benten sareng agama resmi di daerah mana wae 
pasti aya.”72 

 
Kontestasi keberagaman di Cigugur pada masyarakat kontemporer dianalisis oleh 
peneliti menggunakan konsep Bourdieu Peneliti menggunakn konsep Habitus dan 
ranah Bourdieu karena kedua konsep ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 
Konsep Habitus tidak dapat dipisahkan dari ranah perjuangan dua konsep ini sangat 
dasar karena saling mengandaikan hubungan dua arah. Dalam penjelasan pada 
bagian  Awal telah disinggung bahwa habitus mendasari terbentuknya ranah 
sementara di lain pihak ranah menjadi lokus bagi kinerja habitus ranah merupakan 
kekuaatan yang didalamnya terdapat upaya perjuanagn untuk memeperebutkan 
sumber daya ( modal) dan juga demi memperoleh akses tertentu yang dekat dengan 
hirarki kekuasaan.  
 
Menurut Bourdieu habitus dikatakan sebagai ketidaksadaran kultural yang 
merupakan produk historis sejak manusia dilahirkan dan berinteraksi dalam realitas 
sosial hal ini berarti habitus bukanlah kodrat, bukan pula bawaan ilmiah biologis 
maupun psikologis, namun merupakan hasil pembelajaran lewat 
pengalaman,aktivitas bermain , dan juga pendidikan dalam masyarakat semua 
pembelajaran terkadang terjadi secara halus, tidak disadari, dan tampil sebagai hal 
wajar sehingga seolah-oleh menjadi sesuatu hal yang alamiah. Bourdieu juga 
menekankan bahwa habitus itu bekerja pada tingkat bawah sadar dan merupakan 
suatu system deposisi ynag berlangsung lama dan berubah –ubah sebagai basis 
generative bagi praktik-praktik terstruktur dan terpadu secara objektif73 
 
Selanjutnya ,Bourdieu menjelaskan mengenai konsep ranah yang merupakn 
metafora dan digunakan untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang terstruktur 
dan dinamis dengan daya-daya yang dikandungnya ranah merupakan ranah 
merupakan kekuatan secara parsial bersifat otonom dan juga merupkan perjuangan 
posisi-posisi perjuanagan ini pun dipandang Bourdieu mentransformasikan atau 
memepertahankan ranah kekuatan74 
 
Seperti yang dinyatakan sebelumnya penulis telah memprafase konsep ranah dan 
habitus ranah dapat dipahami sebagai kekuatan dan perjuangan posisi dan otoritas 
legitimit. Sementara logika yang mengatur perjuangan-perjuangan ini adalah logika 
modal. Bagi Bourdieu definisi modal sangat luas dan mencakup hal material (yang 
dapat dimiliki nilai simbolik ) dari berbagai atribut yang tak tersentuh namun memiliki 
signifikasi secara kultural. Misalnya prestise , status dan otoritas ( yang dirujuk 
sebgai modal simbolik ) serta modal budaya yang didefinisikan sebagai selera 
bernilai budaya dan polo-pola konsumsi modal mesti dalam ranah agar ranah 
mempunyai arti sealin itu modal dipandang sebagai basis dominasi 75 

                                                            
72 Wawancara dengan Kang Ira Antropologi UNPAD, 4 November 2016. 
73 Richard Harker dkk,(Habitus+Modal) + Ranah = PraktikPengantar Paling Komperehensif kapada 
Pemikiran Pierre Bourdieu, ( Yogyakarta: Jalasutra, 2009),diterjemahkan oleh pipit Maizer, hlm. 9. 
74 Ibid hlm 10 
75 Ibid hal 16-17 
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Penutup 
Secara garis besar penjelasan temuan lapangan digambarkan dalam skema di 
bawah ini: 
 

Skema 8.1 Relasi Negara dan Komunitas ADS dalam fenomena Religiusitas 
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Bab 9 
Strategi Adaptasi Pengkhayat Keyakinan:  
Studi Kasus Komunitas Agama Djawa Sunda Di Desa Cigugur, Kuningan  
 
Bayu Herdiana, Cahyadi Kalyubi, Chelsea Gabrielle, Rahmi Oktafiani, dan Tacella 
Dewi Ripai 
 
Pendahuluan 
Sebelum Indonesia terbentuk menjadi sebuah bangsa, Indonesia sendiri sudah 
mengenal dan memiliki agama lokal yang dipeluk dan dijalankan oleh 
masyarakatnya. Agama lokal sendiri dapat kita pahami sebagai kepercayaan yang 
berkembang dan dianut oleh komunitas di daerah tersebut dan didasarkan pada 
tradisi leluhur yang ada dan menjadi kepercayaan. Pada umumnya agama lokal 
diwarisi masyarakat melalui proses pengalaman, dan menjadi identitas pembeda 
dengan agama-agama non-lokal yang mulai bermunculan di bangsa ini. 
 
Secara khusus, pada tulisan ini akan menyoroti salah satu varian dari komunitas 
Sunda Wiwitan atau yang dinamakan Agama Djawa Sunda yang selanjutnya akan 
kita sebut sebagai ADS. ADS sendiri hingga saat ini masih eksis di Cigugur, 
Kuningan, Jawab Barat. ADS secara umum merupakan bentuk kepercayaan atau 
religi yang berkembang di tanah Pasunda (khususnya kerajaan Pajajaran) Jawa 
Barat. Dalam kepercayaannya, ADS mempercayai akan kehadiran kekuasaan 
tertinggi yang biasa disebut sebagai Sang Hyang Kersa atau Gusti Sikang Sawiji-wiji 
(Tuhan yang tunggal). Sang Hyang Kersa, dipercaya oleh pemeluk ADS hidup di 
tempat yang tinggi dan agung yang disebut sebagai Buana Agung atau Buana 
Nyungcung. Dalam setiap komunitas terdapat kaum muda yang menjadi penerus 
bagi keberlangsungan komunitas tersebut, begitu juga dengan komunitas ADS, oleh 
karena itu dalam tulisan ini akan dibahas tentang adaptasi kultural yang dilakukan 
kaum muda pengkhayat ADS dan bagaimana upaya kaum muda pengkhayat ADS 
dalam menghapus stigma negatif tentang komunitas ADS. 
 
Adaptasi Kultural 
Setiap manusia dituntut untuk dapat melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Hal 
itu dimaksudkan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan an juga mencapai 
tujuan-tujuan hidupnya dengan mudah. Fungsi merupakan suatu gagasan aktivitas 
yang diarahkan untuk memenuhi satu atau ebberapankebutuhan sistem. Adanya 
ADS merupakan fungsi dalam sistem masyarakat. Menurut Parson suatu fungsi 
dalam suatu sistem akan berjalan dengan baik apabila setiap fungsi dalam sistem 
melakukan: 1) adaptation (adaptasi), 2) goal attaintement (pencapaian tujuan), 3) 
integration (integrasi), 4) latency (pemeliharaan pola). Adaptasi yang dimaksud oleh 
Parson adalah bagaimana sistem harus mengatasi situasional yang datang dari luar. 
Ia harus dapat beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan 
dengan kebutuhan-kebutuhannya. Aaptasi harus dilakukan setiap fungsi dalam 
sistem agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik.76 

                                                            
76 George Ritzer, 2012, Teori Sosiologi. (Bantu: Kreasi Wacana Offiset). Hlm. 252. 
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Masyarakat ADS merupakan kaum minoritas di Kuningan, Jawa Barat. Hal ini 
dikarenakan sebagian besar masyarakat Kuningan telah memiliki agama-agama 
yang telah diakui negara sebagai agama. Mereka memeluk agama-agama tersebut 
karena memiliki dua faktor yaitu pertama, misionaris yang berdatangan ke wilayah 
tersebut untuk menyebarkan ajaran agama dan menghapus animisme pada 
masyarakat Kuningan. Yang kedua adalah agar dalam setiap urusan administrasi 
masyarakat Kuningan dapat dipermudahkan oleh agama, seperti urusan kelahiran, 
pernikahan sampai kematian. Inilah yang menjaikan ajaran ADS semakin betempat 
pada titik minoritas. 
 
Bertempatnya masyarakat ADS pada titik minoritas menjadikan ADS sebagai 
sesuatu yang dipandang sebelah mata. Banyak dari masyarakat yang menilai ADS 
adalah ajaran sesat dan kafir. Bahkan tak jarang diskriminasi, kekerasan fisik, dan 
kekerasan simbolik  si terima anak-anak ADS di bawah umur dalam institusi 
pendidikan. Untuk bertahan dan menjaga kelangsungan hidup, setipa inidividu harus 
peka terhadap perubahan yang ada di lingkungan. Hal ini dikarenakan untuk 
kelangsungan untu beradaptasi mempunyai nilai bagi keberlangsungan setiap 
makhluk hidup di dunia. Hal inilah yang menjadi kesedihan bagi masyarakat ADS. 
Mereka ingin diterima masyarakat dengan baik. Mereka ingin diakui dan dicintai. 
Untuk itu masyarakat ADS sendiri menyiapkan strategi-strategi adaptasi agar 
mereka dapat diterima dengan baik di masyarakat. 
 
Makin besar kemampuan beradaptasi, maka makin besar pula kelangsungan hidup 
suatu jenis.77 Menurut Maron telah dikenal tiga jenis penyesuaian manusia untuk 
mengadaptasikan dirinya dalam berbagai perubahan lingkungan, yaitu penyesuaian 
fisiologi, perilaku, dan budaya. Penyesuaian fisiologi dan perilaku merupakan proses 
adaptasi secara biologi atau evolusi dari manusia untuk dapat survive dan 
bereproduksi, dan kemampuan ini bersifat pewarisan yang diturunkan secara 
genetik. Namun demikian ada hal yang membedakan manusia dengan hewan, 
manusia mempunyai kemampuan melakukan adaptasi dengan lingkungannya 
secara budaya. Ini adalah kemampuan untuk membuat, memahami, dan 
mengomunikasikan ide-ide yang abstrak serta melakukan kelakuan simbolik, 
terutama karena manusia memiliki bahasa.78 
 
Sementara itu, Mazali menjelaskan secara luas bahwa strategi adaptasi adalah 
merupakan perilaku manusia dalam mengalokasikan sumber daya yang mereka 
miliki dalam menghadapi masalah-masalah sebagai pilihan-pilihan tindakan yang 
tepat guna sesuai dengan lingkungan sosial, kultural, ekonomi, dan ekologis di 
tempat dimana mereka hidup.79 Masyarakat ADS perlu melakukan berbagai upaya 
kongkrit  dalam proses adaptasi kultural ini. Masalah-masalah yang muncul mungkin 

                                                            
77 Sumarwoto, 2004, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Jakarta: Djambatan), hlm. 45. 
78 J. Iskandar, 2006, Metodelogi Memahami Petani dan Pertanian, Jurnal Analisis Sosial. 11 (1). 
79 A. Marzali, 2003, Strategi Peisan Cikalong Dalam menghadapi Kemiskinan, (Jakarta: 
Penerbit Yayasan Obor Indonesia) 
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saja terjadi seperti adanya prasangka negatif masyarakat dari upaya yang sedang 
dilakukan atau bahkan tepat melakukan tindakan diskriminatif. Hal tersebut sesuai 
dengan pernyataan Sumarwoto bahwa “ada[tasi yang tidak berhasil menghasilkan 
sifat yang tidak sesuai dengan ingkungan dan sifat tersebut menjadikan 
maladaptasi”.80 
 
ADS Sebagai Kepercayaan 
ADS adalah kepercayaan sejumlah masyarakat yang tersebar di daerah Kecamatan 
Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Agama ini juga dikenal sebagai Cara Karuhun 
Urang (tradisi nenek moyang), agama Sunda Wiwitan, ajaran Madrais atau agama 
Cigugur. agama ini adalah bagian dari agama Buhun, yaitu kepercayaan tradisional 
masyarakat Sunda yang tidak hanya terbatas pada masyarakat Cigugur di 
Kabupaten Kuningan, tetapi juga masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak, para 
pemeluk "Agama Kuring" di daerah Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, dll. 
ADS ini dikembangkan oleh Pangeran Madrais dari Cigugur, Kuningan. Oleh 
pemerintah Belanda, Madrais belakangan ditangkap dan dibuang ke Ternate, dan 
baru kembali sekitar tahun 1920 untuk melanjutkan ajarannya. 
 
Madrais  yang biasa juga dipanggil Kyai Madrais  adalah keturunan dari Kesultanan 
Gebang, sebuah kesultanan di wilayah Cirebon Timur. Ketika pemerintah Hindia 
Belanda menyerang kesultanan ini, Madrais diungsikan ke daerah Cigugur. Sang 
pangeran yang juga dikenal sebagai Pangeran Sadewa Alibasa, dibesarkan dalam 
tradisi Islam dan tumbuh sebagai seorang spiritualis. Ia mendirikan pesantren 
sebagai pusat pengajaran agama Islam, namun kemudian mengembangkan 
pemahaman yang digalinya dari tradisi pra-Islam masyarakat Sunda yang agraris. Ia 
mengajarkan pentingnya menghargai cara dan ciri kebangsaan sendiri, yaitu Sunda. 
Madrais menetapkan tanggal 22 Rayagung menurut kalender Sunda sebagai hari 
raya Seren Taun yang diperingati secara besar-besaran. Upacara ini dipusatkan di 
Paseban Tri Panca Tunggal, rumah peninggalan Kyai Madrais yang didirikan pada 
1860, dan yang kini dihuni oleh Pangeran Djatikusuma. 
 
Dalam upacara ini, berbagai rombongan dari masyarakat datang membawa 
bermacam-macam hasil bumi. Padi-padian yang dibawa, kemudian ditumbuk 
beramai-ramai dalam lesung sambil bernyanyi ngagondang. Upacara ini dirayakan 
sebagai ungkapan syukur untuk hasil bumi yang telah dikaruniakan oleh Tuhan 
kepada manusia. Upacara "Seren Taun" yang biasanya berlangsung hingga tiga hari 
dan diwarnai oleh berbagai kesenian daerah ini, pernah dilarang oleh pemerintah 
Orde Baru selama 17 tahun, namun kini upacara ini dihidupkan kembali. Salah satu 
upacara "Seren Taun" pernah dihadiri oleh Menteri Perindustrian, Andung A. 
Nitimiharja, mantan Presiden RI, Abdurahman Wahid, dan istri, serta sejumlah 
pejabat pemerintah lainnya. Madrais juga mengajarkan penghormatan terhadap 
Dewi Sri (Sanghyang Sri) melalui upacara-upacara keagamaan penanaman padi. Ia 
memuliakan Maulid serta semua Nabi yang diturunkan ke bumi. Selain itu karena 

                                                            
80 Ibid., hlm. 48, 
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non muslim Agama Sunda atau ajaran Madrais ini tidak mewajibkan khitanan. 
Jenazah orang yang meninggal harus dikuburkan dalam sebuah peti mati. 
 
Adaptasi Kaum Muda Pengkhayat ADS 
Bersumberkan dari pemuda warga cigugur yang mengatakan bahwa di Kuningan 
terdapat proses sosiologis yang bahkan lebih baru daripada cerita-cerita tentang 
warga adat. “bagaimana masyarakat adat, tokoh MUI, kelompok minoritas ini 
sekarang berbaur? Artinya apakah ini sebuah asimilasi atau Cross-cutting? Cross-
cutting adalah proses yang dijalankan Belanda dengan cara memotong, di silang, 
bagaimana warga adat dulu di adu dengan kalangan pesantren tahun 1901”. kenapa 
Serentaun disini pada saat dulu dilarang? Karena kami dicap makan dan minum dari 
keringat pangeran Madrais, padahal itu hanya sebuah ungkapan tapi pada jaman 
dulu banyak yang tidak mengerti dari ungkapan tersebut, dan hal tersebut yang 
melahirkan bagaimana proses hak-hak sipil kami jadi dipersulit. 
 
Di desa Cigugur ini, terdapat dua tipe masyarakat khususnya penghayat ADS, yaitu 
mereka yang sangat takut untuk keluar dari lingkunganya dan mereka yang sangat 
berani keluar dari lingkungannya contohnya saja untuk yang tidak berani keluar 
seperti mereka yang sudah ditekani mental terlebih dahulu sewaktu mereka masih 
kecil sehingga membuat mereka tidak berani lagi untuk beradaptasi dengan warga 
luar dari lingkunganya, dan mereka yang berani untuk keluar dari lingkunganya 
seperti mengenyam pendidikan dan perguruan tinggi hingga ada yang melanjutkan 
ke perguruan tinggi yang mayoritas mahasiswanya beragama islam.  Untuk orang 
tua khususnya ibu-ibu pengkhayat ADS di daerah Cigugur ini dilatih untuk 
beradaptasi dengan alam, seperti memanfaatkan hasil alam mereka untuk dijadikan 
usaha dan tidak hanya itu, usaha yang mereka lakukan bukan dikhusukan untuk 
penghayat ADS saja, namun mengajak masyatakat sekitar seperti yang beragama 
islam, khatolik atau agama lainya untuk melanjutkan pemanfaatan dari hasil alam 
yang daerah mereka miliki. Untuk adaptasinya sekarang sudah sangat tidak kaku 
lagi, tidak ada batas untuk beradaptasi meski memiliki kepercayaan yang berbeda, 
dan sudah berani untuk keluar dari lingkungan demi mempertahankan hak mereka 
itu sendiri, walaupun masih ada beberapa orang yang memang takut untuk keluar 
dari lingkungan ADS-nya yang dikarenakan faktor ketakutan terdahulu. 
 
Upaya Masyarakat ADS dalam Menghapus Stigma Negatif  
Dalam upaya komunitas ADS untuk menghapus stigma-stigma negatif yang 
bermunculan, yaitu dengan terus menunjukkan kemampuan yang mereka miliki. 
Pertama komunitas ADS sendiri menunjukkan diri dengan mengajak warga sekita 
dalam upaya membudidayakan kemampuan yang ada, seperti melakukan pelatihan 
kepada ibu-ibu sekitar dalam melakukan menanaman tumbuhan yang dapat 
memberikan manfaat bagi mereka sendiri dan lingkungan, contohnya seperti 
penanaman tanaman dengan menggunakan polibag yang dilakukan disekitar taman 
paseban. Selain itu dengan mengajak warga sekitar ikut dalam penelitian atau bisa 
disebut sebagai participatory action research  (PAR) yaitu dengan mengajak  warga 
dalam penelitian sehingga warga mengetahui potensi-potensi apa saja yang mereka 
miliki di wilayah mereka sendiri, dalam hal ini komunitas ADS bisa dibilang sudah 
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menggunakan teknologi modern karena mereka sudah menggunakan satelis GAS, 
sehingga para petani atau tukang batu pun jika di ajak berbicara tentang omongan-
omongan cerdas seperti perputaran uang di desa tentunya mereka sudah 
memahaminya, bahkan mereka mengetahui jika ditanya tentang item apa saja yang 
sudah mulai hilang selama 5 sampai 10 tahun terkhir ini, hal tersebut karena mereka 
diajak pula meneliti desa mereka sendiri. 
 
Pemahaman mereka tentang “kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang baik akan 
menjadikan kita sebagai orang baik” menjadi sebuah kekuatan bagi diri mereka 
untuk terus berpikiran positif dan terus mengkontribusikan sesuatu bagi orang lain 
maka mereka percaya akan menjadikan diri mereka sebagai pribadi yang baik di 
mata orang lain ataupun diri mereka sendiri. Pemahaman ini lah yang terus 
diajarkan dari generasi ke generasi, diharapkan dalam pertumbuhannya para 
anggota komunitas ADS sendiri pun tidak akan merugikan lingkungan yang berarti 
akan merugikan diri mereka sendiri. 
 
Dengan melibatkan kaum muda dalam acara adat seperti serentaun dapat 
menumbuhkan rasa kepemilikan budaya tersebut sehingga kaum muda ADS tidak 
akan merasa tidak mengetahui jati dirinya, bahkan bukan hanya kaum muda ADS, 
kaum muda non-ADS pun ikut dalam memeriahkan upacara serentaun untuk 
mengetahui jati diri mereka sebagai warga Cigugur Kuningan. Acara serentaun 
tersebut membuat kaum muda mengetahui dan mempelajarin jati diri mereka 
sebagai bagian dari komunitas ADS ini dan memperkuat rasa memiliki yang ada di 
dalam diri mereka.  
 
Tanggapan Masyarakat non-ADS terhadap keberadaan ADS 
Dalam penerimaan komunitas ADS bagi para non-ADS sangatlah mendukung, para 
masyarakat non-ADS setuju akan kehadiran komunitas ADS, menurut mereka 
komunitas ADS sendiri sebagai salah satu budaya yang harus di wariskan dari tanah 
Cigugur ini, bahkan mereka sangat setuju bahwa komunitas ADS ini haruslah 
memiliki sebuah identitas diri bagi mereka, hal ini untuk mengurangi bahkan 
menghilangkan diskriminasi yang dirasakan atau yang menimpa komunitas ADS 
tersebut. Diskriminasi yang mereka rasakan tidak hanya berasal dari warga non-
ADS yang berada di luar wilayah ADS tapi mereka juga merasakan diskriminasi 
yang dilakukan oleh instansi atau pegawai negeri contohnya saja saat anggota 
komunitas ADS ingin mendaftar sekolah di luar ADS mereka harus memilih salah 
satu dari ke-6 agama yang sah di Indonesia.  
 
Paseban sebagai simbol sejarah Kuningan, acara upacara adat yang dilaksanakan 
di paseban didatangi masyarakat adat dari daerah lain, hal ini mencerminkan 
Bhinneka Tunggal Ika dan Tri Panca dengan menunjukkan tidak ada yang berbeda 
walaupun saat kita berkumpul dan menjadi satu tapa batasan suku, ras, ataupun 
kedudukan. Bagi kaum muda non-ADS keberadaan komunitas ADS sendiri 
dianggap sebagai pencermin rasa toleransi yang tinggi sebagai mana bangsa ini 
yang terdiri dari beranekaragam suku dan bangsa. 
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Kesimpulan 
Sebelum Indonesia terbentuk menjadi sebuah bangsa, Indonesia sudah mengenal 
dan memiliki agama lokal yang dipeluk dan dijalankan oleh masyarakat dari satu 
generasi ke generasi lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu mulailah muncul 
agama-agama non-lokal yang disebarkan oleh para misionaris dari berbagai agama 
yang ada di dunia. Adanya para misionaris membawa dampak yang cukup besar, 
yaitu berupa munculnya agama-agaman non-lokal yang pada akhirnya 
memunculkan sebuah  perbedaan dan pertentangan diantaranya. Salah satunya 
agama lokal tersebut ada di desa Cigugur yaitu yang disebut dengan ADS. Agama 
ini menjadi minoritas sendiri di daerahnya karena sebagian besar masyarakat tidak 
lagi meyakini nilai-nilai yang terkandung di dalam agama tersebut sebagai sesuatu 
yang tepat dan lebih memilih agama non-lokal. Akhirnya hal ini menyebakan 
diskriminasi terhadap ADS sebagai kaum minoritas. Masyarakat ADS memerlukan 
adaptasi kultural sebagai upaya dalam membangun citra positif di lingkungannya. 
Untuk lebih menggambarkan hasil rumusan lapangan, dibawah ini disajikan skema 
analisis: 
 

Skema 9.1 Upaya Kaum Muda ADS Dalam Adaptasi Kultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEGI ADAPTASI  KOMUNITAS ADS 

1. Komunitas ADS harus mampu 

beradaptasi 

2. Berintegrasi terhadap Non-ADS 

3. Meningkatkan Keberlangsungan hidup 

4. Cara untuk melakukan suatu tindakan 

1. Sunda Wiwitan Sebagai Kepercayaan 

2. Masih Menganut Sejarah Sunda Wiwitan 

3. Seren Taun sebagai wujud Syukur 

1. Sudah bias beradaptasi dengn non-ADS 

2. Meu bergotong royong sesama meski 

beda keyakinan 

3. Memanfaatkan hasil alam bersama 

 
1. Mengajak warga sekitar membudidayakan 

kemampuan yang ada 

2. Mensimulasikan ideologi agar bias di 

terima oleh non-ADS 

3. Melibatkan Kaum Muda dalam acara adat 

agar memiliki regenerasi baru yang 

memiliki rasa kepemilikan budaya 

Adaptasi Kaum Muda 

Pengkhayat ADS 

ADS Sebagai 
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Upaya masyarakat ADS 
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Negatif 

Adaptasi Kultural 
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Bab 10 
Pemberdayaan Masyarakat ADS Cigugur Kuningan Sebagai Strategi 
Pertahanan Eksistensi 
 
Adlina Dwi Oktavianingrum, Deki Zulkarnain, Endah Melina Putri, Khoirul Mustapa,  
Nova Pertiwi 
 
Pendahuluan 
Tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat berdaya 
atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat 
dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan 
intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip 
pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan 
kemandirian masyarakat. Terkait dengan program pembangunan, bahwa tujuan 
yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi 
mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan 
mengendalikan apa yang mereka lakukan.  
 
Pemberdayaan masyarakat (people empowerment) dikenal sebagai power trasfer 
kepada mereka yang tidak berdaya agar mampu secara mandiri membuat 
keputusan atau tindakan yang terbaik untuk kehidupan ke depan. Aspek-aspek 
pemberdayaan masyarakat dilihat dari segi hak rakyat menyangkut tiga dimensi 
yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Dari dimensi politik, dimaknai sebagai akses 
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan publik. 
Pemberdayaan masyarakat dari dimensi ekonomi dimaknai sebagai akses 
masyarakat atas sumber-sumber pendapatan untuk dapat hidup layak. Sementara 
dari segi sosial, dimaknai dengan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial. 
Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan 
perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek 
pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan bisa melepaskan 
masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga masyarakat mampu 
bersaing dengan dunia luar. 
 
Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat 
yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama 
pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, 
kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang 
terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan 
masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat 
meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang 
dimilikinya. Ketidakberdayaan masyarakat secara sosial dan ekonomi menjadi salah 
satu ganjalan bagi masyarakat untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah 
dengan sesama saudaranya yang telah berhasil. Kondisi inilah yang perlu dipahami 
dan dijadikan salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan 
perencanaan penyusunan program, agar setiap kebijakan dan program tentang 
pemberdayaan masyarakat Agama Djawa Sunda, Cigugur (selanjutnya disebut 
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ADS), yang diambil tetap memperhatikan kondisi sosial budaya dan ekonomi 
masyarakat sekitar. Demikian halnya yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Paseban 
Cigugur Kabupaten Kuningan. Masyarakat adat Paseban merupakan salah satu dari 
beberapa komunitas masyarakat adat di Jawa Barat yang konsisten melakukan 
aktivitas untuk dapat memberdayakan masyarakat ADS. 
 
Pemberdayaan masyarakat ADS terlingkup dalam bidang sosial, budaya, 
pendidikan, ekonomi, serta jasmani dan rohani. Dalam bidang budaya, sudah sejak 
lama komunitas ini membuat sebuah aktivitas seni budaya yang dinamakan Seren 
Taun yang dilaksanakan satu tahun satu kali. Dalam acara tersebut menghadirkan 
berbagai unsur masyarakat, dari aparat pemerintah daerah, pemangku agama, 
seniman, petani, pedagang, semua kalangan masyarakat dapat hadir dan menikmati 
sajian apa pun yang disediakan. Berbagai bentuk kesenian dari seni tari, kecapi 
suling, angklung, dan sebagainya dapat dinikmati. Dari keberagaman seni yang 
disajikan dalam waktu satu minggu tersebut ada satu bentuk seni yang luput dari 
perhatian yaitu seni membatik. Batik dan peralatannya hanya dipamerkan saja di 
salah satu sudut tempat berlangsungnya kegiatan Seren Taun tanpa ada sentuhan 
lain yang mungkin dapat menarik perhatian masyarakat. Padahal, potensi batik 
dewasa ini dapat menjadi komoditi ekonomi yang menjanjikan. Dari hasil penelitian 
di dalam Masyarakat Adat Paseban ini terdapat berbagai macam motif batik yang 
pernah dibuat oleh para leluhurnya.  
 
Upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat semata-mata 
bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat terutama 
masyarakat ADS dan mengeluarkan masyarakat dari ketidakberdayaan. kegiatan 
yang dilakukan tersebut didsarkan pada tujuan untuk pemberdayaan masyarakat 
setempat serta dapat mengembangkan seni keterampilan sehingga dapat 
bermanfaat untuk setiap individu. Pemberdayaan untuk masyarakat, khususnya 
anak-anak, bertujuan untuk menghidupkan kesenian tardisional sebagai penguat 
karakteristik serta budi pekerti pada anak. Salah satu upaya penganut ADS untuk 
memelihara sikap gotong royong dan menjaga budaya, masyarakat Adat Paseban 
melakukan yang tetap melestarikan upacara Seren Taun agar masyarakat selalu 
membina nilai-nilai kearifan budaya lokal yang dijunjung tinggi dalam mayarakat 
tradisi. Terdapat bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat penganut ADS 
diantaranya adalah bentuk ekonomi, bentuk budaya, bentuk rohani, bentuk jasmani 
dan bentuk sosial. bentuk-bentuk tersebut merupakan sub sistem yang akan 
menjaga dan mempertahankan eksistensi ADS hingga saat ini masih ada di 
lingkungan desa Cigugur Kuningan, Jawa Barat. 
 
Berdasarkan permasalahan tersebut penulis mencoba memberdayakan potensi ini 
yang kemudian diajarkan kepada masyarakat luas melalui sekolah yang ada di 
Kabupaten Kuningan. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan aset 
perekonomian dari masyarakat Paseban itu sendiri, serta  juga dapat mempererat 
hubungan sosial antara masyarakat adat Paseban dengan masyarakat umum 
khususnya di Kabupaten Kuningan. 
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Definisi Umum Kelompok Masyarakat ADS Cigugur Kuningan 
ADS merupakan salah satu sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat 
Cigugur dengan ajaran yang dianut religi campuran Djawa-Sunda. Komunitas ADS 
merupakan cagar budaya di daerah Cigugur Jawa Barat. komunitas ADS di kenal 
juga dengan sebutan Pikukuh Tilu atau Tri Tangtu (Kesatuan Tiga). Pendiri ADS 
adalah Pangeran Sadewa Madrais Kusuma Wijaya Ningrat. Ia merupakan putra dari 
Pangeran Alibassa I, Sultan dari Kasultanan Gebang. ADS seringkali disebut juga 
sebagai Madraisme mengingat pendirinya yang bernama Madrais. Agama ini 
kemudian berkembang cukup pesat di daerah Cigugur, Kuningan. Penganutnya 
tersebar luas di berbagai daerah di Jawa Barat. 
 
Konsep ajaran ADS yang terdapat dalam ajaran Pikukuh Tilu dibagi menjadi 3 
konsep yaitu konsep tuhan, konsep manusia dan konsep mistik. Pada konsep tuhan 
para penghayat ADS menyebut tuhan dengan sebutan Gusti sikang siwji-wiji yang 
yaitu tuhan adalah inti dari kelangsungan kehidupan di dunia. Konsep ADS tentang 
tuhan yang lainnya adalah tri panca tunggal yang artinya manunggal, ADS meyakini 
bahwa tuhan dan manusia adalah menyatu. Konsep ADS tentang manusia adalah 
terdiri dari dua bagian yaitu rohani dan jasmani. Sisi jasmani menjelaskan manusia 
secara lahiriah dan rohani menjelaskan manusia secara batiniah. ADS melihat 
konsep tentang mistik mempercayai hal-hal yang sakral diantaranya bahwa manusia 
sudah terkontaminasi dengan yang ada di dunia atau sudah tidak suci lagi sehinnga 
penghayat bersemedi dan meditasi.81 
 
Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Masyarakat ADS 
Ada lima bentuk pemberdayaan di masyarakat ADS berdasarkan temuan lapangan. 
Pertama, pada aspek pendidikan. Sekolah Yayasan Tri Mulya merupakan sekolah 
swasta pertama  berbasis ADS yang didirikan pada tahun 1959 oleh Yayasan 
Komunitas ADS. Di Sekolah Yayasan Tri Mulya ini terdapat mata pelajaran Sunda 
Wiwitan, yaitu tentang cara-ciri manusia dan bangsa. Dalam cara-ciri manusia 
ditanamkan nilai-nilai kemanusiaan, cara berperilaku serta sopan santun di dalam 
masyarakat (tata krama), undak usuh, budidaya dan budibasa. Terdapat juga cara-
ciri bangsa, yaitu ditanamkan rupa bahasa adat aksara serta kebudayaan. Salah 
satu bentuk kegiatan yang diselenggarakan yaitu seminar nasional. Dengan adanya 
kegiatan tersebut, siswa dibekali untuk siap menjadi penyelenggara kegiatan-
kegiatan yang diadakan oleh sekolah ADS serta melatih kesiapan mental dan 
kepemimpinan dalam kegiatan intern ADS pada tingkat SMP. Kedua, pada aspek 
sosial. Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat ADS dalam aspek sosial seperti 
pemeliharaan kebersihan, renovasi gedung paseban yang dilakukan oleh beberapa 
masyarakat ADS, melakukan kegiatan sosial seperti membantu masyarakat yang 
terkena bencana dan melakukan doa bersama, serta melakukan persiapan dan ikut 
meramaikan acara seren taun yang dilakukan oleh seluruh masyarakat baik itu 
masyarakat ADS maupun non ADS. 

                                                            
81.  Sejarah Agama Djawa Sunda Di Cigugur Kuningan 1939-1964, 
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30301/3/TENDI-FAH.pdf, terakhir diakses 
14 januari 2016. 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30301/3/TENDI-FAH.pdf
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Ketiga, yaitu pada aspek budaya. Masyarakat ADS sangat memprioritaskan 
kebudayaan dalam kehidupannya, untuk itu dilakukan beberapa program 
pemberdayaan budaya yang diselanggarakan oleh Paseban, diantaranya yaitu seni 
ukir dan bermain alat-alat musik tradisional untuk anak-anak. Lalu, membatik, dan 
menari yang dilakukan oleh ibu-ibu, serta membuat alat musik yang dilakukan oleh 
bapak-bapak. Dengan adanya program tersebut, merupakan dasar terhadap 
kemapuan seni yang dimiliki oleh tiap individu, serta dapat mengembangkan seni 
keterampilan sehingga dapat bermanfaat untuk setiap individu. Pemberdayaan untuk 
masyarakat, khususnya anak-anak, bertujuan untuk menghidupkan kesenian 
tradisional sebagai penguat karakteristik serta budi pekerti pada anak. Kendala yang 
dihadapi yaitu kurangnya SDM untuk pelatihan program tersebut. Acara Seren Taun 
merupakan ciri khas dari masyarakat Sunda termasuk ADS. Dimana untuk 
melakukan acara seren taun tiap tahunnya, biasanya masyarakat ADS menabung 
terlebih dahulu. Dan acara tersebut diisi dengan tari-tarian sebagai wujud rasa 
syukur masyarakat terhadap Tuhan.  
 
Semua orang yang terlibat dalam upacara Seren Taun sejak persiapan, 
pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan dilakukan berdasarkan keikhlasan, 
kebersamaan, keyakinan, kegotong royongan, dan kepasrahan. Hal ini sebagai 
pendorong kekuatan dalam pengabdian pada pencipta, atasan, juga pada alam. 
Selain itu, setiap kelompok dalam yang berkaitan dengan upacara seren taun 
mempunyai maknanya masing-masing. Lengser sebagai simbol bahwa hidup adalah 
kesederhanaan yang harus diungkapkan dengan penuh kebahagiaan. Kelompok 
lulugu yaitu pemuda pemudi yang membawa bibit buah-buahan dan bibit padi 
mempunyai makna mereka adalah para generasi muda yang memiliki potensi yang 
lebih baik dari generasi sebelumnya. Bibit ini akan tumbuh dan berkembang untuk 
harapan masa mendatang yang diharapkan dapat menjadi bibit unggul sebagai 
harapan bangsa. Rombongan ibu-ibu pembawa tumpeng yang kemudian dimakan 
bersama oleh masyarakat, sebagai gambaran bahwa ibu-ibu harus menjadi tauladan 
mengurus keluarga dengan dengan penuh keikhlasan dan keadilan.  
 
Sementara kelompok bapak-bapak yang membawa umbi-umbian dan padi 
mempunyai makna bahwa bapak-bapak harus menjadi suri tauladan untuk bekerja 
giat menghidupi keluarganya dan mendidik anak-anaknya. Kelompok ibu-ibu yang 
membawa padi disuhun (disimpan di atas kepala) sebagai simbol bahwa ibu-ibu 
harus terus berdoa pada Tuhannya agar tidak putus membimbing putra putrinya 
dengan kasih sayang, kelembutan, dan kasih sayang serta kehalusan budi. 
Demikian halnya dengan kostum yang dikenakan oleh penari memiliki warna yang 
simbolis. Apok warna hitam bermakna sebagai kekuatan diri yang memancarkan 
keagungan dan percaya diri. Kain kebat bahwa bila manusia melakukan pekerjaan 
harus sampai tuntas. Karembong boeh larangyang berwarna putih berarti bersih, 
jujur, tawakal, dan selalu mengingat larangan-larangan Tuhannya. Sementara 
karembong merah bermakna sebagai sebuah keberanian dan menghilangkan nafsu 
angkara murka. Dan warna hijau sebagai lambang kesuburan.  Seperti itulah simbol-
simbol yang terkandung di dalam sebuah ritual Seren Taun sehingga masyarakat 
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menganggap bahwa peristiwa budaya ini perlu terus dipelihara dan dilestarikan 
karena banyak mengandung makna yang dalam. Namun demikian, demikian belum 
semua masyarakat paham akan makna yang terkandung di dalamnya, tetapi dalam 
keseharian kehidupan masyarakat adat Paseban sangatlah menjunjung tinggi nilai-
nilai yang tadi diungkapkan di atas. Oleh sebab itu Pangeran Djati Kusumah (Rama 
Djati) terus melestarikan peristiwa budaya ini agar maknanya semua dapat dipahami 
masyarakat. 
 
Seren taun yang di dalamnya terdapat sebuah aktivitas budaya termasuk di 
dalamnya ada seni sebagai salah satu unsur kebudayaan dapat menjadi pemersatu 
masyarakat. Aktivitas seni budaya pada masyarakat Adat seolah menjadi satu 
kewajiban, sehingga rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh 
tingginya keyakinan masyarakat akan nilai-nilai seni budaya yang terkandung di 
dalamnya. Upacara-upacara kesuburan masih digelar sebagai ungkapan rasa 
syukur dan pengharapan hasil pertanian yang melimpah ruah. Kesenian yang 
digelar dalam berbagai upacara ini hadir dalam berbagai bentuk serta ungkapan 
rasa yang khas setiap daerahnya. Aktivitas dan bentuk kesenian yang dihadirkan 
selalu berkaitan dengan konfigurasi sosial yang dipolakan secara kultural sesuai 
dengan kebudayaan dan adat istiadatnya. Hal ini dapat diartikan sesuai dengan 
budaya lokal yang berlaku. 
 
Keempat, pada aspek ekonomi. Keberagaman budaya dan agama merupakan faktor 
penarik para wisatawan untuk berkunjung ke Kuningan. Dan hal tersebut 
memberikan dampak positif, yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat disana. 
Seperti ketika acara seren taun dan peringatan satu suro, banyak wartawan yang 
datang ke Kuningan untuk meliput acara tersebut. Pemerintah maupun pihak swasta 
pun ikut memberikan kontribusi untuk acara tersebut berupa dana. Lalu, karena 
melihat banyaknya wisatawan yang tertarik berkunjung kesana, masyarakat pun 
memanfaatkan hal tersebut dengan membuat home industry seperti keripik-keripik, 
yang nantinya akan dipasarkan ke masyarakat sekitar, wisatawan dan kota-kota lain. 
Mata pencaharian masyarakat Kuningan termasuk masyarakat ADS adalah petani, 
guru dan pedagang.  
 
Dan kelima, yaitu pada aspek rohani dan jasmani. Kegiatan rohani yang dilakukan 
masyarakat ADS adalah olah rasa serta transformasi nilai-nilai pemahaman ADS 
yang dilakukan setiap minggu untuk pembekalan pada anak-anak, hal ini dilakukan 
oleh setiap keluarga. Dalam lingkup luas, setiap minggunya terdapat pembekalan 
pada setiap wilayah dan kegiatan intinya dilakukan sebulan sekali di gedung 
Paseban. Kegiatan yang dilakukan ini disampaikan oleh pihak paseban, biasanya 
dalam pertemuan membahas mengenai advokasi, sosial, serta kondisi lingkungan 
atau alam. Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu, sesepuh adat, girang 
pangaping, dan ais pangapih. Dalam komunitas ADS, pewarisan budaya maupun 
nilai-nilai yang dianut tidak dilakukan dengan melakukan penyebaran ke masyarakat, 
melainkan adanya penguatan serta penyadaran bagi internal melalui kegiatan yang 
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dilakukan secara rutin setiap minggu dan bulan. Sedangkan kegiatan jasmani yang 
diadakan yaitu silat, untuk menjaga diri tiap individu.82 
 
Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Bentuk Strategi Pertahanan Eksistensi 
ADS di Cigugur 
Masyarakat ADS sebenarnya dapat dikatakan sebagai “tokoh tua” yang dihormati 
pada masyarakat Desa Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Para masyarakat Desa 
Cigugur yang merupakan eks atau non ADS begitu menghormati tokoh-tokoh ADS. 
Sudah bertahun-tahun lamanya mereka hidup rukun dalam keberagaman. Dalam 
kehidupan sehari-hari mereka saling berbaur tanpa memperhatikan latar belakang 
apakah ia seorang penghayat kepercayaan atau seorang yang beragama, mereka 
sama sekali tidak memperhatikan hal-hal yang seperti itu, yang mereka ketahui 
adalah bahwa mereka bersaudara yang bernaung didalam suatu daerah yang 
bernama Cigugur. 
 
Keadaan seperti ini sebenarnya sudah berlangsung selama bertahun-tahun 
lamanya. Bahkan dalam informasi yang didapat, daerah ini dahulunya dihuni oleh 
seluruh orang penghayat kepercayaan. Namun karena beberapa hal dan diiringi oleh 
berjalannya generasi dari waktu ke waktu, penghuni desa Cigugur menjadi lebih 
beragam seperti sekarang ini. Namun secara umum masyarakat sekitar Cigugur 
menerima keadaan yang demikian. Mereka tetap dapat melebur dalam melakukan 
aktifitas kehidupan bermasyarakat. Ketika mereka saling membutuhkan maka tidak 
ada perasaan sungkan untuk saling membantu. Mereka sangat menghargai nilai-
nilai keberagaman termasuk dalam hal yang sakral. Tak perduli apa latar belakang 
yang dimiliki oleh individu tersebut, yang mereka ketahui adalah bahwa sesama 
manusia harus hidup rukun dan saling menghargai. Ketika ingin diperlakukan 
manusiawi oleh orang lain maka kita juga harus memperlakukan orang lain dengan 
cara yang manusiawi terlebih dahulu. 
 
Namun, ternyata keadaan yang kelompok ADS alami tidak selamanya aman-aman 
saja. Sudah beberapa kali mereka menemui keadaan yang dirasa mengancam 
keberadaan mereka. Mulai dari struktur yang paling besar hingga yang paling kecil. 
Hal ini terlihat dari beberapa keadaan yang mana mereka merasa bedakan oleh 
pihak pihak tertentu. Seperti contohnya sekolah, bentuk pembedaan yang terjadi 
pada anak seorang penghayat adalah dalam hal nilai keagamaan. Karena 
penghayat kepercayaan bukan merupakan agama yang diakui di Indonesia maka 
pihak sekolah bingung ketika harus memberikan nilai pada kolom agama di raport. 
Seorang ADS bukahlah penganut agama islam, katolik, protestan, hindu, budha, 
atau bahkan konghucu. Kepercayaan sakral yang mereka miliki adalah kepercayaan 
nenek moyang mereka yaitu sunda wiwitan atau agama djawa sunda atau 
penghayat kepercayaan. Sedangkan hal sakral yang seperti ini tidak diakui oleh 
pihak sekolah.  
 

                                                            
82 Hasil wawancara dengan Ibu Kanti, pada tanggal 5 November 2016. 
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Sehingga pihak sekolah dibingungkan akan apa yang harus diisi oleh seorang anak 
ADS pada kolom agama di raportnya. Dalam keadaan yang seperti ini pihak sekolah 
harus tetap mengambil langkah selanjutnya. Dari beberapa upaya yang dilakukan 
oleh pihak sekolah adalah pertama, memaksa atau merekomendasikan seorang 
anak keturunan ADS untuk memilih salah satu agama yang diakui di Indonesia. 
Kedua, tidak mengisi nilai pada kolom agama pada raport siswa keturunan ADS 
yang berdampak pada prestasi hasil belajar siswa tersebut atau bahkan terancam 
tidak naik kelas. Atau yang ketiga, yaitu untuk kolom raport diisi hanya sebagai 
formalitas saja. Pengisian nilai pada kolom agama sendiri di raport menggunakan 
pensil, sehingga untuk penilaiannya hanyalah sebagai formalitas saja. 
 
Bentuk differensiasi lain yang dialami oleh pihak sekolah pada siswa keturunan ADS 
selain pada pengisian nilai di raport adalah pada pelajaran keagamaan di kelas. 
Pada umumnya siswa ketika mendapati jadwal pelajaran agama di kelas akan 
berkumpul di suatu tempat dan diberikan nasehat atau materi keagamaannya oleh 
seorang yang ahli dalam agama tersebut. Pada siswa yang beragama islam akan 
mendapati pelajaran agama islam di kelas oleh seorang guru agama islam. Begitu 
pula dengan mereka yang menganut agama katolik, protestan, hindu, budha, atau 
konghucu. Namun, bagi mereka yang seorang penghayat tidak tersedia seorang 
guru yang bisa mengajari atau membimbing para siswa yang menganut ADS untuk 
diajari hal-hal yang sakral dari ADS itu sendiri. Ketika jadwal agama berlangsung, 
seorang anak dari keturunan ADS tidak disediakan fasilitas guru agama oleh pihak 
sekolah. Yang dilakukan oleh mereka pada saat jadwal pelajaran agama di sekolah 
hanyalah berdiam diri. Mereka bergabung dengan anak yang mempelajari agama 
tertentu, jika mereka mau. Inilah bentuk differensiasi yang dilakukan oleh lembaga 
sekolah kepada seorang penghayat yang tidak dilakukan kepada seorang anak yang 
menganut agama resmi di Indonesia. 
 
Bentuk differensiasi selanjutnya yang dialami oleh kelompok ADS adalah dalam hal 
birokrasi oleh negara. Seperti kita ketahui ketika seorang anak dari kecil maka harus 
segera diberikan identitas, bahkan ketika dewasa pun juga harus tetap memiliki 
identitas yang legal oleh negara sebagai wujud pencatatan sebagai warga negara. 
Namun hal ini tidak dirasakan dengan baik oleh kelompok ADS. Lagi-lagi mereka 
terkendala oleh identitas keagamaan. Karena kepercayaan mereka yang tidak 
diresmikan oleh negara, maka negara tidak mengakui bahwa kepercayaan mereka 
adalah sebagai sesuatu unsur agama yang sah. Jika mereka ingin mengurus 
birokrasi di negara maka harus tetap memilih salah satu agama yang legal di 
Indonesia. 
 
Namun kelompok ADS tetap kukuh memegang teguh identitas mereka sebagai 
kelompok penghayat, bukan kelompok penganut keagamaan. Karena faktor inilah 
terjadi perbedaan dalam pelayanan birokrasi antara masyarakat pada umumnya 
dengan masyarakat ADS. Hal ini juga terjadi pada saat pernikahan. Karena 
pernikahan di Indonesia harus berlandaskan agama yang dianut oleh kedua 
pengantin. Sedangkan kelompok ADS tidak memiliki identitas agama yang diakui 
oleh negara jadi jika pernikahan mereka ingin dicatat oleh negara maka mereka 
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harus menikah dalam keadaan beragama. Namun lagi-lagi para kelompok ADS 
tetap memegang teguh pendiriannya sebagai penganut kepercayaan dan enggan 
untuk menyerah dari paksaan-paksaan yang berasal dari luar. Akhirnya para 
kelompok ADS pun menikah tanpa masuk dalam pencatatan negara (KUA).  
 
Selain beberapa bentuk differensiasi yang telah disebutkan diatas, sebenarnya 
masih banyak tekanan yang diterima oleh kelompok ADS. Bahkan seiring 
berkembangnya zaman, nilai-nilai dari luar desa Cigugur pun mulai masuk dan 
diterima oleh masyarakat desa Cigugur itu sendiri. Dengan mulai masuknya nilai-
nilai dari luar maka membuat paham masyarakat desa Cigugur menjadi lebih 
kompleks. Mulai ada diantara masyarakat desa Cigugur yang setuju kepada pihak 
luar Cigugur yang menyatakan bahwa kelompok ADS harus segera dibenarkan 
sebelum mereka memberikan pengaruh yang kurang baik kepada orang lain. 
Hasilnya adalah mulai ada kelompok diantara masyarakat desa Cigugur yang mulai 
memberontak kepada kelompok ADS. 
 
Itulah beberapa bentuk tekanan yang mengancam keberadaan kelompok ADS pada 
saat ini. Mereka tidak berlapang dada menerima kehadiran kelompok ADS. Para 
anggota kelompok ADS pun mulai merasakan ancaman dari faktor-faktor tersebut. 
Mereka menyadari bahwa cepat atau lambat kehadiran kelompok ADS bisa 
terancam, terlebih lagi tekanan tersebut bukan hanya muncul dari luar desa Cigugur 
saja, akan tetapi sudah mulai masuk pada masyarakat desa Cigugur. Kelompok 
ADS pun mulai menyadari bahwa ia tidak bisa tinggal diam dalam keadaan yang 
sudah seperti ini. Jika ia tidak melakukan tindakan maka akan mengakibatkan 
runtuhnya pengikut ADS. Beranjak dari kesadaran para kelompok ADS akan 
banyaknya ancaman-ancaman yang menghampiri, mereka pun melakukan suatu 
tindakan sebagai bentuk untuk mempertahankan eksistensi mereka di masyarakat. 
Salah satu bentuk tindakan yang mereka lakukan adalah membuat suatu 
pemberdayaan masyarakat dengan maksud agar para anggota kelompok ADS 
semakin solid dan mereka juga membuka peluang kepada masyarakat umum untuk 
terlibat dalam bentuk pemberdayaan tersebut dengan maksud agar interaksi mereka 
semakin erat, sehingga kehadiran kelompok ADS tetap diterima oleh masyarakat. 
 
Pemberdayaan menurut Winarni adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan, 
(enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), terciptanya kemandirian. 
Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana 
masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil 
pembangunan. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk 
membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi 
kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan 
tersebut. Banyak kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ADS, 
diantaranya dibidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, jasmani dan rohani dll. 
Tidak lain tujuannya agar masyarakatnya bisa mandiri meskipun di diferensiasikan. 
Masyarakat tetap bisa menyalurkan potensinya dan tetap bisa memenuhi 
kebutuhannya walaupun banyak keadaan yang tidak mendukung.  



Page 104 of 108 
 

Pemberdayaan ini sangat cocok jika dilihat dengan kaca struktural fungsional, 
dimana masyarakat memiliki ciri khas yang unik, yang masih dipertahankan ditengah 
derasnya alur modernisasi dan globalisasi. Menurut Emile Durkheim, fungsi 
kelompok etnis sebagai petunjuk moral bagi perilaku individu. Selanjutnya hal ini pun 
diteliti lebih lanjut oleh talcot parson. Dan hasilnya pun menunjukkan bahwa perilaku 
individu sebagai makhluk normatif yang mana perilakunya secara lebih luas 
ditentukan oleh harapan normatif yang terinternalisasi secara mendalam. Ini artinya 
bahwa, perilaku-perilaku yang dijalankan oleh masyarakat ADS dalam kehidupan 
sehari-harinya merupakan hasil internalisasi nilai dan norma yang ditanamkan oleh 
budayanya. Ciri khas dari perilaku yang ditanamkan oleh budayanya ini tidak boleh 
mengalami degradasi dalam kehidupan bangsa. Karena ketika budayanya 
mengalami degradasi maka eksistensinya yang unik akan hilang. Eksistensinya itu 
akan tetap ada jika sumber daya manusianya terus dikembangkan sesuai dengan 
kultur budayanya. Hal ini tentunya membutuhkan kerjasama baik dari tokoh-tokoh 
ADSnya maupun oleh masyarakat penganut. Bagaimana pun sebaik-baiknya 
program yang direncanakan oleh tokoh-tokoh tersebut masyarakat harus tetap 
berpartisipasi secara aktf, demi terbentuknya masyarakat dengan sumber daya yang 
mempunyai kualitas dan diperhitungkan walaupun mengalami diferensiasi baik oleh 
pemerintah maupun masyarakat lain.  
 
Penutup 
Masyarakat ADS merupakan salah satu sistem kepercayaan yang dianut oleh 
Masyarakat Cigugur dengan ajaran yang dianut religi campuran djawa-sunda. 
Komunitas ADS merupakan cagar budaya di daerah Cigugur, Jawa Barat. Upaya-
upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat semata-mata bertujuan 
untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat 
ADS dan mengeluarkan masyarakat dari ketidakberdayaan. kegiatan yang dilakukan 
tersebut didsarkan pada tujuan untuk pemberdayaan masyarakat setempat serta 
dapat mengembangkan seni keterampilan sehingga dapat bermanfaat untuk setiap 
individu. Pemberdayaan untuk masyarakat, khususnya anak-anak, bertujuan untuk 
menghidupkan kesenian tardisional sebagai penguat karakteristik serta budi pekerti 
pada anak. Salah satu upaya penganut ADS untuk memelihara sikap gotong royong 
dan menjaga budaya, masyarakat Adat Paseban melakukan yang tetap 
melestarikan upacara Seren Taun agar masyarakat selalu membina nilai-nilai 
kearifan budaya lokal yang dijunjung tinggi dalam mayarakat tradisi. 
 
Terdapat bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat penganut ADS diantaranya 
adalah bentuk ekonomi, bentuk budaya, bentuk rohani, bentuk jasmani dan bentuk 
sosial. bentuk-bentuk tersebut merupakan sub sistem yang akan menjaga dan 
mempertahankan eksistensi ADS hingga saat ini masih ada di lingkungan Desa 
Cigugur Kuningan, Jawa Barat. Untuk lebih menjelaskan analisa, berikut disajikan 
skema dibawah ini: 
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Skema 10.1 Pembentukan Masyarakat Mandiri di Komunitas ADS 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Hasil Analisis (2016) 
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 EPILOG  
 

Masyarakat merupakan salah satu bagian yang paling penting di dalam sebuah 
Negara. Bukan semata-mata tentang penghuni, tetapi masyarakat memiliki peran 
untuk menjalankan sebuah sistem didalam kehidupan bernegara. Tentu saja 
didalam masyarakat terdapat unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama 
lain. Unsur-unsur ini adalah norma dan nilai yang berlaku dimasyarakat dimana 
diakui dan dijalankan secara terus-menerus sehingga membentuk suatu pola 
perilaku yang menciptakan identitas masyarakat. Bagi sebuah negara, identitas 
merupakan suatu hal yang penting karena mampu mengarahkan kemana akan 
berjalannya sistem negara tersebut. Hal ini dikarenakan identitas yang terdapat 
didalam masyarakat mampu menciptakan gejala-gejala sosial yang timbul yang 
membuat negara memiliki kebijakan mengatur masyarakatnnya sehingga 
masyarakat tersebut mampu menjalankan sistem yang sudah ditentukan. 
 
Sama halnya dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat, kebudayaan pun 
menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Kebudayaan 
yang diciptakan secara langsung maupun tidak langsung mampu membentuk 
masyarakat yang dinamis. Indonesia sendiri merupakan masyarakat multikultural 
dimana terdapat banyak latar belakang kebudayaan, etnis, suku, dan agama 
diberbagai wilayahnya yang terdiri dari berbagai gugusan pulau. Semuanya berjalan 
kearah perubahan searah dengan perkembangan zaman. Banyak yang mampu 
bertahan ditengah-tengah zaman dengan mempertahankan nilai-nilai luhur 
kebudayaannya namun banyak juga yang terkikis oleh arus modernisasi yang 
semakin kencang. Begitu pula dengan masyarakat sunda yang ada didaerah 
Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Nilai-nilai luhur Kesundaan yang telah ada sejak 
ratusan tahun yang lalu dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatannya 
sehari-hari. Hal ini yang menjadikan nilai tersebut menjadi sebuah kebudayaan 
sunda yang menciptakan pola-pola tindakan sosial didalam kehidupan 
masyarakatnya. Kebudayaan ini mengandung berbagai nilai-nilai dalam kehidupan 
yang termasuk didalamnya adalah nilai mengenai konsep kepercayaan atau 
ketuhahanan yang biasa disebut dengan Sunda Wiwitan. 
 
Sunda Wiwitan adalah penamaan bagi keyakinan atau sistem keyakinan 
“masyarakat keturunan Sunda”. Meski penamaan itu tidak muncul oleh komunitas 
penganut Sunda Wiwitan, tetapi kemudian istilah itu dilekatkan pada beberapa 
komunitas dan individu Sunda yang secara kukuh mempertahankan budaya spiritual 
dan tuntunan ajaran leluhur Sunda. Sebenarnya penganut Sunda Wiwitan tersebar 
dibeberapa wilayah Jawa Barat dan Banten, namun penelitian kami dilakukan pada 
masyarakat penganut Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Masyarakat 
Adat Karuhun Urang Sunda (AKUR) adalah beberapa komunitas di Jawa Barat yang 
masih memegang teguh ajaran-ajaran Sunda Wiwitan ini. Secara administratif 
mereka dibedakan dari pengisian kolom agama dalam kartu identitas penduduk 
(KTP). Yakni dalam kolom agama diberikan tanda strip (-) karena masyarakat 
penghayat atau penganut ajaran Sunda Wiwitan memiliki kepercayaan sendiri 
berdasarkan nilai-nilai yang dianutnya yang berbeda dari 6 agama besar yang diakui 



Page 107 of 108 
 

dan disahkan oleh negara. Hal inilah yang memunculkan berbagai stigma terhadap 
masyarakat Sunda Wiwitan di Cigugur yang akhirnya menimbulkan berbagai 
problematika baru didalam kehidupan bermasyarakatnya. 
 
Masalah-masalah yang muncul menjadi sebuah tantangan bagi komunitas 
penghayat dalam menjalani ajaran-ajaran Sunda Wiwitan.  Tantangan tersebut 
semakin membesar ketika mereka dihadapkan pada berbagai bentuk penolakan 
didalam lembaga pemerintahan yang membuat kondisi mereka terdesak dan 
terpaksa harus melakukan berbagai cara untuk terus mempertahankan nilai-nilai 
luhur kebudayaan Sunda. Desakan tersebut muncul karena adanya hegemoni dari 
pemerintah yang mengharuskan mereka memeluk satu agama yang sah dan diakui 
oleh negara tetapi mereka memilih untuk tetap mempertahankan identitasnya 
sebagai penghayat hingga pada suatu masa menurut sejarah mereka akhirnya 
melindungi diri dari tekanan pemerintah dengan menjadi pemeluk satu agama 
tersebut. Namun dengan seiring berubahnya zaman dan kebijakan, mereka kembali 
ke identitas asli mereka yakni penghayat dan menjalankan ajaran sunda seperti 
semula. Hal tersebut adalah salah satu cara mereka bertahan dari tuntutan zaman 
yang terus menerus berkembang untuk tetap bisa mengamalkan ajaran Sunda 
Wiwitan yang mereka yakini.  
 
Masih banyak persoalan-persoalan yang mereka hadapi yang memengaruhi 
hubungan sosial mereka didalam kehidupan masyarakat sekitar. Namun, semuanya 
terus berusaha agar eksistensinya sebagai suatu komunitas kebudayaan sunda 
dapat diakui dan diterima baik oleh negara maupun masyarakat sekitarnya. 
Memperlihatkan pada masyarakat luas maupun pada dunia bahwa Sunda Wiwitan 
bukanlah sesuatu yang akan merusak melainkan hal yang harus dilestarikan karena 
itu merupakan kebudayaan nenek moyang Bangsa Indonesia dan membuktikan 
mereka tetap mampu bertahan dan menjaga keharmonisan ditengah-tengah 
perbedaan dalam sosialisasinya terhadap masyarakat sekitarnya.  

 
 
 

Jakarta, 12 Januari 2017 
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